ColorWorks C7500-serie

Efficiëntie stimuleren
met industriële
labeloplossingen

Verbeter de efficiëntie in
de hele supply chain
Ontdek hoe u de ColorWorks C7500-serie een
belangrijk onderdeel van uw bedrijfsproces kunt maken.
Supply chains worden steeds mondialer om een betere verbinding met
klanten en leveranciers tot stand te brengen. Labels spelen een cruciale
rol om de verbinding tussen deze omvangrijke en complexe supply
chains in stand te houden.
Om de zaken soepel te laten verlopen, hebt u een labeloplossing nodig
die eenvoudig te implementeren en gebruiken is en die de gewenste
flexibiliteit kan bieden.

Huidige uitdagingen

Labels zijn voorbedrukt. Dit
is kostbaar en neemt enorm
veel ruimte in beslag

Handmatig selecteren van
dooslabels leidt vaak tot
kostbare vergissingen

Inflexibele en trage labelverwerking
belemmert de productiviteit en
levertijden

Onze oplossing: on-demand printen van kleurenlabels

Neem de
volledige
controle over
design en
productie in
eigen hand
Geen
aanschafkosten
voor
voorbedrukte
labels

Beperk fouten
en kosten

Snellere
productie

ColorWorks
Maak
kostbare
opslagruimte
vrij

Produceer
minder afval

Flexibiliteit in alle bedrijfstakken
Logistiek
Verbeter de traceerbaarheid van
producten door middel van kleurcodering
in het magazijn
Verminder fouten en beperk vertraging
 espaar kosten door de hoeveelheid afval
B
te verminderen
Verbeter de efficiëntie en productiviteit

Productie
Automatiseer uw labelproces
Beperk de behoefte aan meerdere
dooslabels tot slechts één, waarop
alle vereiste gegevens zijn vermeld
Maak gebruik van een centrale ERP-printer
om het aantal fouten te verminderen
Implementeer 'just-in-time'-productie

Chemische industrie
Waarborg naleving van GHS-normen
Vermijd boetes en verwijdering van
producten uit de schappen
Maak een einde aan productievertragingen
vanwege voorraadtekorten aan labels
Wijzig het design op elk gewenst moment
en print alleen de labels die u nodig hebt

Specificaties ColorWorks C7500-serie

Technologie

Printen

Media

Algemeen

Software

Printmethode

Line printer (PrecisionCore MicroTFP)

Kleuren

Magenta, geel, cyaan, zwart

Inkttechnologie

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

Printsnelheid

Max. 300 mm/sec met 600 × 1200 dpi (printbreedte 108 mm)

Printresolutie

Max. 600 × 1200 dpi

Printbreedte

Max. 108 mm

Formaten

Rol (externe diameter van 8 inch), kettingpapier

Breedte

Min 50 mm, max 112 mm

Type

Voorgesneden label, papier voor zwarte markeringen,
label voor zwarte markeringen, kettinglabels, kettingpapier

Interfaces

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

Automatische papiersnijder

Meegeleverd

Voedingsspanning

100-240 V, 50-60 Hz

Stroomverbruik

Stand-by: circa 4 W, Tijdens printen: circa 86 W

Temperatuur/vochtigheid

In opslag: -20-60 °C (5-85% RV) Tijdens printen: 5-35 °C (20-80% RV)

Productafmetingen

392 × 598 × 395 mm (breedte x diepte x hoogte)

Productgewicht

37 kg

Printerdrivers

Windows®

Opdrachtset

ESC/Label
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Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/C7500 of www.epson.be/C7500

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

@EpsonEurope
epson-nederland
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

