מדפסת מדבקות צבעוניות ColorWorks C3500

פתרון מושלם
להפקת מדבקות

הפקת מדבקות לפי דרישה -
חסכון עצום בהוצאות

הימנע מכל הבעיות הנובעות מהדפסה ריכוזית של אלפי מדבקות
ותיהנה מגמישות של הדפסה מקומית ,בעסק ולפי דרישה.

הפקת יתרונות משליטה וגמישות רבות יותר בהפקת מדבקות תיוג
למדפים באמצעות מדפסת .ColorWorks-C3500
מדפסת מדבקות צבעוניות ואיכותיות ,גמישה ובמחיר נוח מאפשרת להעביר את הפקת
המדבקות לתיוג מדפים ( )SELאליך לעסק .בין אם אלה מדבקות עם סמלי לוגו צבעוניים,
מבצעים או מידע חשוב על מוצרים ,מדפסת מדבקות דינמית זו נותנת מענה לכל צורכי תיוג
המדפים שלך.

גמישות ויעילות
הוסף במהירות ובקלות צבע
למדבקות והדפס במגוון גדלים
וסגנונות

חיסכון
תיהנה מהוצאות הגדרה נמוכות
ושילוב קל לקבלת השבתה
מינימלית של העסק

יצירת מדבקות מרכזית

צבעים מלאי חיים לפי דרישה
שלוט באורך ובעיצוב של המדבקות,
הוסף סמלים ותמונות והדגש
הודעות חשובות

יצירת הצעות מיוחדות
שובות עין

מדפסת  ColorWorksלעומת פתרונות חלופיים
לפי דרישה .הדפס באופן ובמועד שאתה
צריך  -לא צריך יותר לשמור מלאי של גלילים
מודפסים מראש

תחזוקה מועטה .ללא צורך ידני בחיתוך,
בפיצול ,בקילוף או בהפקה של מדבקות
המודפסות במדפסות בגודל A4

חיסכון .הדפס על נייר רגיל להזרקת דיו
והימנע מגיליונות יקרים לאישור מראש

איכות גבוהה .צור מדבקות מלאות חיים,
ובצבע מלא באמצעות הדיו הפיגמנטי
DURABrite

צבעים מדויקים .הדפס צבעי מותג מדויקים
והימנע מתצוגות אלקטרוניות בניגודיות
ובאיכות נמוכה

הצגת מידע חשוב
על מוצרים

שילוב קל .קלה להגדרה כמו מדפסת ביתית
ומתאימה לתשתית ה IT -הקיימת
גמישות .ללא מגבלה של אורך ,צבע ,סמלים
ותמונות על המדבקות

צבע במגזר הקמעוני
הוספת צבע איכותי למדבקות תיוג על המדפים יכולה לשמש ככלי עיקרי להשפעה על החלטות הרכישה של הלקוחות
על-ידי הדגשת מוצרים מובילים ומבצעים המושכים תשומת לב.

חנות

56%
הצפי הוא שעד שנת 56% ,2025
מהחלטות הקנייה יתבצעו בחנות

הפיזית.1

28%
 28%מהקונים ממתינים עד
לכניסתם לתוך החנות כדי
1
להחליט איזה מותג לקנות

שליחת קובץ PDF
לחנויות

6-30%
הוספת צבע ותמונת מוצר יכולה
להגדיל מכירות בשיעור של
2
בין  6עד 30%

הדפסה מקומית

הדגשת שינוי במחיר

מפרטי
ColorWorks C3500
טכנולוגיה
הדפסה
מדיה
כללי
תוכנה
A5783_ ColorWorks_C3500_ Brochure_1HE_08/17

שיטת הדפסה

)Serial inkjet printer (MicroPiezo

תצורת החרירים

360 Nozzles per colour

צבעים

Magenta, Yellow, Cyan, Black

טכנולוגיית דיו

DURABrite™ Ultra

מהירות הדפסה

)Max. 103mm / sec at 360 × 360 DPI (printing width 56mm

רזולוציית הדפסה

Max. 720 × 360 DPI

רוחב הדפסה

Max. 104mm

פורמטים

Roll (4in external diameter), Fanfold paper

רוחב

Min 30mm, Max 112mm

סוג

Continuous label, Continuous paper, Die-cut label, Black mark paper,
Black mark label

ממשקים

)USB 2.0 Type B, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T

חותך אוטומטי

Included

מתח ספק כוח

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

צריכת אנרגיה

Standby: Appx. 3 W, Printing: Appx. 30 W

טמפרטורה/לחות

)Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH), Printing: 10~35 °C ( 20~80 % RH

מידות המוצר

)310 × 283 × 261mm (Width × Depth × Height

משקל המוצר

12kg

דרייברים למדפסת

Windows and Linux
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 95%סטנדרט המקובל בתעשייה של רווח בר-סמך .שים לב שבוצע עיגול סטנדרטי וכתוצאה מכך הסך הכל אינו מסתכם ב 100% -בדיוק.
למידע נוסף על מתודולוגיית המחקר או שירותי מחקר השווקים של  ,FTI Consultingבקר באתרMarket.Research@fticonsulting.com :
http://www.retail-manager.com/155-2/ - 2
לקבלת מידע נוסף פנה למשרד המקומי של  Epsonאו בקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

