Σειρά ColorWorks

Έγχρωμες
υφασμάτινες ετικέτες
κατ' απαίτηση

Ανακαλύψτε την αξία των χρωμάτων
Δημιουργήστε ετικέτες και σημάνσεις με ζωντανά, πλούσια
χρώματα και απολαύστε τα πλεονεκτήματα του καλύτερου
ελέγχου και της μεγαλύτερης ευελιξίας στην παραγωγή
ετικετών με τη σειρά ColorWorks.
Αυτοί οι οικονομικά προσιτοί και υψηλής ποιότητας έγχρωμοι εκτυπωτές σάς επιτρέπουν
να δημιουργείτε ετικέτες και σημάνσεις με ζωντανά, πλούσια χρώματα, οι οποίες
περιλαμβάνουν λογότυπα, προωθητικά υλικά μάρκετινγκ και βασικές πληροφορίες.
Ανακαλύψτε μια πιο ευέλικτη εναλλακτική στην ασπρόμαυρη εκτύπωση θερμικής
μεταφοράς και απολαύστε τον έλεγχο της παραγωγής ετικετών από το χώρο σας, χωρίς
να πρέπει να στείλετε τις εργασίες σας σε εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορείτε εύκολα:

Να προσαρμόζετε το περιεχόμενο και
να το εκτυπώνετε κατ' απαίτηση
Να κάνετε αλλαγές γρήγορα και εύκολα
σε ετικέτες για συγκεκριμένες χώρες και
τύπους ενδυμάτων.

Να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα
Να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα
του χαμηλού κόστους εγκατάστασης
και της εύκολης ενσωμάτωσης για να
ελαχιστοποιήσετε τις διακοπές λειτουργίας.

Να επισημαίνετε βασικές πληροφορίες
Να χρησιμοποιείτε όλα τα χρώματα για
να τραβάτε την προσοχή σε σημαντικές
προωθητικές ενέργειες, επωνυμίες και
πληροφορίες.

Χαλί

Στρώμα

Ένδυμα

Χρησιμοποιήστε χρώμα για:
Διαφοροποίηση μεγέθους
Επισήμανση άλλων προϊόντων
Προεπισκόπηση νέων μοτίβων

Υπόδειξη τύπου και μεγέθους
στρώματος
Έμφαση στην κατηγορία
σταθερότητας

Δημιουργία αναγνωρισιμότητας
για την επωνυμία
Επεξήγηση οδηγιών και
συμβόλων φροντίδας

Παρουσιάστε το εταιρικό
λογότυπο με τα χρώματα της
επωνυμίας

Υποδείξτε άλλα χρώματα
που είναι διαθέσιμα
στη σειρά

Μελάνια Epson
Τα μοντέλα ColorWorks C3500, C7500 και C831 χρησιμοποιούν
μελάνια DURABrite της Epson, τα οποία είναι ιδανικά για
εκτύπωση σε υφασμάτινα υλικά ειδικής εκτύπωσης, όπως
πολυεστερικό ταφτά, πολυεστερικό σατέν με κολλητική πλευρά,
πολυεστερικό σατέν θερμικής σφράγισης και πολυεστερικό
σατέν χωρίς κολλητική πλευρά.
Δοκιμασμένα μέσα Epson
Για να ανακαλύψετε τη σειρά των δοκιμασμένων
μέσων της Epson, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://www.epson.eu/testedforcolorworks

Δείξτε το χρώμα και
την υφή του προϊόντος

Eπισημαίνετε βασικές
πληροφορίες φροντίδας
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Προδιαγραφές ColorWorks
C3500

C831

C7500

Τεχνολογία εκτύπωσης

Σειριακός εκτυπωτής inkjet
(MicroPiezo)

Σειριακός εκτυπωτής inkjet
(MicroPiezo)

Γραμμικός εκτυπωτής
(PrecisionCore MicroTFP)

Αριθμός ακροφυσίων

360 ακροφύσια ανά χρώμα

360 ακροφύσια ανά χρώμα

600 ακροφύσια ανά χρώμα

Προφίλ χρωμάτων

Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο

Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο

Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο

Μελάνι

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μέγ. 103 χιλ./δευτ. σε 360 × 360 DPI
(πλάτος εκτύπωσης 56 χιλ.)

Μέγ. 92 χιλ./δευτ. σε 360 × 360 DPI

Μέγ. 300 χιλ./δευτ. σε 600 × 1.200 DPI
(πλάτος εκτύπωσης 108 χιλ.)

Ανάλυση

Μέγ. 720 × 360 DPI

Μέγ. 5.760 × 1.440 DPI

Μέγ. 600 x 1.200 DPI

Πλάτος εκτύπωσης

Μέγ. 104 χιλ.

Μέγ. 203 χιλ.

Μέγ. 108 χιλ.

Τροφοδοσία

Ρολό (εξωτερική διάμετρος 4 ιν.),
Αναδιπλούμενο χαρτί

Αναδιπλούμενα μέσα με οδοντωτά άκρα

Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8 ίντσες),
Αναδιπλούμενο χαρτί

Μέγεθος μέσων

Ελάχ. 30 χιλ.,
Μέγ. 112 χιλ.

Ελάχ. 76 χιλ.,
Μέγ. 241 χιλ.

Ελάχ. 50 χιλ.,
Μέγ. 112 χιλ.

Τύποι μέσων

Συνεχής ετικέτα, Συνεχές χαρτί,
Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα
σημάδια, Ετικέτα με μαύρα σημάδια

Συνεχές χαρτί, Διάτρητη ετικέτα

Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα σημάδια,
Ετικέτα με μαύρα σημάδια

Δυνατότητα
διασύνδεσης

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

USB 2.0 Type B, διασύνδεση Ethernet,
(100 Base-TX/10 Base-T),
Αμφίδρομη παράλληλη

USB 2.0 Type A, διασύνδεση Ethernet,
(100 Base-TX/10 Base-T)

Τροφοδοτικό

Περιλαμβάνεται

-

Περιλαμβάνεται

Είσοδος τροφοδοσίας

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

110 – 240 V,
50 – 60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας

Αναμονή: Περίπου 3 W
Εκτύπωση: Περίπου 30 W

Αναμονή: Περίπου 8 W
Εκτύπωση: Περίπου 33 W

Αναμονή: Περίπου 4 W
Εκτύπωση: Περίπου 86 W

Θερμοκρασία
λειτουργίας

Αποθήκευση: -20 – 60 °C (5 – 85% Σχετική
υγρασία), Εκτύπωση: 10 – 35 °C (20 – 80%
Σχετική υγρασία)

Αποθήκευση: -20 – 40 °C (5 – 85% Σχετική
υγρασία), Εκτύπωση: 10 – 35 °C (20 – 80%
Σχετική υγρασία)

Αποθήκευση: -20 – 60 °C (5 – 85% Σχετική
υγρασία), Εκτύπωση: 5 – 35 °C (20 – 80%
Σχετική υγρασία)

Διαστάσεις

310 × 283 × 261 χιλ.
(πλάτος x βάθος x ύψος)

464 × 465 × 224 χιλ.
(πλάτος x βάθος x ύψος)

392 × 596 × 395 χιλ.
(πλάτος x βάθος x ύψος)

Βάρος

12 κ.

12,68 κιλά

37 κιλά

Λειτουργικό σύστημα

Windows

Windows

Windows

Γλώσσα εκτύπωσης

-

-

ESC/Label

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson ή επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 198 62 12
fax: 210-6828615
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

