ColorWorks C7500 -sarja

Tehokkuuden
lisääminen
yritystason
tarra
tulostuksella

Toimitusketjun tehokkuuden
parantaminen
Ota selvää, miten ColorWorks C7500 -sarjasta voi tulla
tärkeä osa liiketoimintaasi.
Jatkuvasti kansainvälistyvät toimitusketjut yhdistävät asiakkaat ja toimittajat
yhä paremmin. Näiden suurten ja monimutkaisten toimitusketjujen
välisessä yhteydenpidossa tarroilla on keskeinen tehtävä.
Sujuvan toiminnan varmistamiseksi tarvitset tarraratkaisun, joka on
helppo ottaa käyttöön ja käyttää ja joka tarjoaa tarvittaessa joustavuutta.

Nykyiset haasteet

Tarrat tulostetaan valmiiksi,
mikä on kallista ja vie
runsaasti tilaa

Pakkauksen tarrojen
manuaalinen valinta johtaa
usein kalliisiin virheisiin

Joustamaton ja hidas tarratulostus
heikentää tuottavuutta ja pidentää
toimitusaikoja

Ratkaisumme – tarvepohjainen väritarratulostus

Nauti
suunnittelun
ja tuotannon
täydellisestä
hallinnasta

Vähennä
virheitä

Vähennä
kustannuksia

Poista valmiiksi
tulostettujen
tarrojen alkukus
tannukset

Vapauta
arvokasta
varastotilaa

Nopeuta
tuotantoa

Vähennä
jätettä

Joustavuutta eri toimialoilla
Logistiikka
Paranna jäljitettävyyttä varastotuotteiden
värikoodauksella
Vähennä virheitä ja viiveitä
Säästä kustannuksia vähentämällä jätettä
Lisää tehokkuutta ja tuottavuutta

Valmistus
Automatisoi tarratulostusprosessit
Käytä useiden pakkaustarrojen sijaan
yhtä, joka sisältää kaikki tiedot
Vähennä virheitä tulostamalla keskitetysti
hallitusta toiminnanohjausjärjestelmästä
Siirry oikea-aikaiseen tuotantoon

Kemikaalit
Huolehdi GHS-vaatimusten noudattamisesta
Vältä rangaistusmaksut ja tuotteiden
poistaminen hyllyiltä
Estä tarrapaperin puutteesta johtuvat
tuotannon viiveet
Muuta malleja käytön aikana ja tulosta
tarpeen mukaan

ColorWorks C7500 -sarjan tekniset tiedot

Tekniikka

Tuloste

Tulostusmateriaali

Yleistä

Ohjelmisto

Tulostustapa

Rivitulostin (PrecisionCore MicroTFP)

Värit

Magenta, keltainen, syaani, musta

Musteteknologia

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

Tulostusnopeus

Enintään 300 mm/s, 600 × 1 200 dpi (tulostusleveys 108 mm)

Tulostustarkkuus

Enintään 600 × 1 200 dpi

Tulostusleveys

Enintään 108 mm

Muodot

Rulla (ulkoinen läpimitta 8"), taitettava paperi

Leveys

Vähintään 50 mm, enintään 112 mm

Tyyppi

Yksittäisetiketti, Black mark -paperi, Black mark -tarra
jatkuva tarra, jatkuva paperi

Liitännät

USB 2.0, tyyppi B, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T)

Automaattileikkuri

Sisältyy

Syöttöjännite

100–240 V, 50–60 Hz

Virrankulutus

Valmiustila: noin 4 W, tulostus: noin 86 W

Lämpötila/ilmankosteus

Säilytyksessä: -20–60 °C (suht. kosteus 5–85 %), tulostus: 5–35 °C
(suht. kosteus 20–80 %)

Tuotteen mitat

392 × 598 × 395 mm (leveys × syvyys × korkeus)

Tuotteen paino

37 kg

Tulostinohjaimet

Windows®

Komentosarja

ESC/Label
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Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/C7500.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
@EpsonEurope
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi

epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

