Σειρά ColorWorks C7500

Μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα
με εταιρικές ετικέτες

Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα
ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού
Ανακαλύψτε πώς η σειρά ColorWorks C7500 μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό κομμάτι των λειτουργιών σας.
Οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται όλο και πιο παγκόσμιες, ώστε να συνδέονται καλύτερα
τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές. Για τη διατήρηση αυτών των
μεγάλων και σύνθετων αλυσίδων εφοδιασμού, οι ετικέτες παίζουν βασικό ρόλο.
Για να είναι αρμονική η λειτουργία, χρειάζεστε μια λύση ετικετών, η οποία θα μπορεί
να εφαρμόζεται και να χρησιμοποιείται εύκολα, ενώ προσφέρει ευελιξία όπου απαιτείται.

Τρέχουσες προκλήσεις

Η μη αυτόματη διαδικασία
επιλογής ετικετών για κιβώτια
συχνά οδηγεί σε λάθη που
κοστίζουν

Οι ετικέτες τυπώνονται εκ των
προτέρων και η διαδικασία είναι
δαπανηρή ενώ απαιτείται και
μεγάλος χώρος αποθήκευσης

Οι μη ευέλικτες και χρονοβόρες
λειτουργίες σήμανσης επηρεάζουν
την παραγωγικότητα και τους χρόνους
παράδοσης

Η λύση μας: εκτύπωση έγχρωμων ετικετών κατ’ απαίτηση

Εξασφαλίστε
τον πλήρη
έλεγχο του
σχεδιασμού
και της
παραγωγής
Μειώστε τα
προκαταβολικά
κόστη για
προτυπωμένες
ετικέτες

Μειώστε τα
λάθη και το
κόστος

Επιταχύνετε
την παραγωγή

ColorWorks
Ελευθερώστε
πολύτιμο
χώρο στην
αποθήκη σας

Περιορίστε τις
σπατάλες

Ευελιξία σε όλους τους κλάδους
Logistics
Βελτιώστε την ανίχνευση προϊόντων αποθεμάτων
βάσει χρωματικής κωδικοποίησης
Μειώστε τα σφάλματα και τις καθυστερήσεις
Κάντε οικονομία με τη μείωση των απορριμμάτων
Βελτιώστε την απόδοση και την παραγωγικότητα

Κατασκευές
Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία σήμανσης
Μειώστε την ανάγκη για πολλές ετικέτες
πακέτων σε μόλις μία με όλες τις πληροφορίες
Εκτυπώστε από ένα κεντρικά ελεγχόμενο ERP
για να μειώσετε τα σφάλματα
Διασφαλίστε έγκαιρη παραγωγή

Χημικά
Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με GHS
Αποφύγετε τα πρόστιμα και την
απομάκρυνση προϊόντων από τα ράφια
Βάλτε τέλος στις καθυστερήσεις της
παραγωγής λόγω έλλειψης αποθεμάτων σε
ετικέτες
Αλλάξτε σχεδιασμό γρήγορα και εκτυπώστε
ανάλογα με τις ανάγκες σας

Προδιαγραφές σειράς ColorWorks C7500

Τεχνολογία

Εκτύπωση

Μέσα

Γενικά

Λογισμικό

Μέθοδος εκτύπωσης

Γραμμικός εκτυπωτής (PrecisionCore MicroTFP)

Χρώματα

Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο

Τεχνολογία μελανιού

DURABrite™ Ultra (C7500) και UltraChrome™ (C7500G)

Ταχύτητα εκτύπωσης

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

Ανάλυση εκτύπωσης

Μέγ. 600 × 1.200 dpi

Πλάτος εκτύπωσης

Μέγ. 108 χιλ.

Format

Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8 ίντσες), Αναδιπλούμενο χαρτί

Πλάτος

Ελάχ. 50 χιλ., Μέγ. 112 χιλ.

Τύπος

Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα σημάδια, Ετικέτα με μαύρα σημάδια,
συνεχείς ετικέτες, συνεχές χαρτί

Διασυνδέσεις

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

Αυτόματο κοπτικό

Περιλαμβάνεται

Τάση τροφοδοσίας

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας

Αναμονή: Περίπου 4W, Εκτύπωση: Περίπου 86W

Θερμοκρασία / Υγρασία

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

Διαστάσεις προϊόντος

392 × 598 × 395 χιλ. (πλάτος x βάθος x ύψος)

Βάρος προϊόντος

37 κ.

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών

Windows®

Σύνολο εντολών

ESC/Label

A8774-Enterprise_Labelling_Brochure-1EL_06/19

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.epson.gr/C7500

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr

@EpsonEurope
epson-greece

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.

