מגוון מדפסות ColorWorks

מדבקות בד צבעוניות
לפי דרישה

מגלים את התמורה שמעניק צבע
הפקת מדבקות ותוויות מלאות חיים בצבע מלא והנאה מיתרונות
הנובעים משליטה רבה יותר בהפקת מדבקות באמצעות מגוון
מדפסות .ColorWorks
מדפסות הצבע האיכותיות שנמכרות במחיר נוח מאפשרות להפיק מדבקות מלאות חיים בצבע
מלא ,לרבות סמלי לוגו ,מבצעי שיווק ופרטים מהותיים.
גלה חלופה גמישה יותר להדפסת העברה תרמית בשחור לבן ותיהנה משליטה מלאה בהפקה
עצמית של מדבקות ,ללא צורך לשלוח הזמנת עבודה למקום אחר .ניתן לבצע בקלות את
הדברים הבאים:

התאמה אישית והדפסה לפי דרישה
ערוך במהירות ובקלות שינויים במדבקות כדי
להתאים לארצות ולבגדים ספציפיים.

חיסכון בזמן ובכסף
תיהנה מעלויות הגדרה נמוכות ושילוב קל
לקבלת השבתה מינימלית של העסק.

הדגשת פרטים עיקריים
השתמש בצבע מלא כדי למשוך תשומת לב
למבצעים חשובים ,מיתוג ופרטים.

שטיחים

מזרנים

בגדים

שימוש בצבע כדי:
להבדיל בין גדלים
להדגיש מוצרים אחרים
להראות תצוגה מוקדמת של
דפוסים חדשים

לציין את סוג
וגודל המזרן
להדגיש את דירוג הקושי

ליצור מודעות למותג
להבהיר הוראות טיפול וסמלים

הדגשת פרטים מהותיים
לאופן הטיפול

הצגת צבע ומרקם המוצר

סוגי הדיו של Epson
כל הדגמיםColorWorks C3500 ,, C7500ו C831 -משתמשים
בדיו מסוג  Durabriteשל  ,Epsonהאידיאלי להדפסה על חומרי
בד עם ציפוי מיוחד ,דוגמת משי פוליאסטר ,סטיין פוליאסטר עם
גב דביק ,סטיין פוליאסטר להצמדה בחום וסטיין פוליאסטר ללא
חומר הדבקה.
מדיה מוכחת של Epson
גלה את מגוון סוגי המדיה המוכחים של  .Epsonבקר באתר:
https://www.epson.eu/testedforcolorworks

ציון צבעים אחרים
הזמינים למוצר

הצגת לוגו החברה
בצבעים מלאים

ColorWorks מפרטי מדפסות
C7500

C831

C3500

Line printer
(PrecisionCore MicroTFP)

Serial inkjet printer
(MicroPiezo)

Serial inkjet printer
(MicroPiezo)

טכנולוגיית הדפסה

600 Nozzles per colour

360 Nozzles per colour

360 Nozzles per colour

מספר החרירים

Magenta, Yellow, Cyan, Black

Magenta, Yellow, Cyan, Black

Magenta, Yellow, Cyan, Black

פרופיל צבע

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

דיו

Max. 300mm / sec at 600 × 1,200 DPI
(printing width 108mm)

Max. 92mm / sec at 360 × 360 DPI

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

מהירות הדפסה

Max. 600 x 1,200 DPI

Max. 5,760 × 1,440 DPI

Max. 720 × 360 DPI

רזולוציה

Max. 108mm

Max. 203mm

Max. 104mm

רוחב הדפסה

Roll (8in external diameter),
Fanfold paper

Fanfold media with sprockets

Roll (4in external diameter),
Fanfold paper

צורת הזנה

Min. 50mm,
Max. 112mm

Min. 76mm,
Max. 241mm

Min. 30mm,
Max. 112mm

גודל מדיה

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

Continuous paper, Die-cut label

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

סוגי מדיה

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

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

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

קישוריות

Included

-

Included

ספק כוח

110 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

Power input

Standby: Appx. 4 W
Printing: Appx. 86 W

Standby: Appx. 8 W
Printing: Appx. 33 W

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

צריכת אנרגיה

Storage: -20 – 60℃ (5 – 85% RH),
Printing: 5 – 35℃ (20 – 80% RH)

Storage: -20 – 40℃ (5 – 85% RH),
Printing: 10 – 35℃ (20 – 80% RH)

Storage: -20 – 60℃ (5 – 85% RH),
Printing: 10 – 35℃ (20 – 80% RH)

טמפרטורת עבודה

392 × 596 × 395mm
(Width × Depth × Height)

464 × 465 × 224mm
(Width × Depth × Height)

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

מידות

37kg

12.68kg

12kg

משקל

Windows

Windows

Windows

מערכת הפעלה

ESC/Label

-

-

שפות הדפסה

2 רחוב הבונים
52522 רמת גן

Epson
אפסון ישראל
:תמיכה באינטרנט
epsonsupport4@ag-m.co.il
03-6144300 :”מספר טלפון “קו חם
www.epson.co.il

. או לבעליהם בהתאמהSeiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת
.פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש
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www.epson.co.il  או לבקר בכתובתEpson לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של

