Série ColorWorks C7500

Aumentar as
eficiências com
a Etiquetagem
empresarial

Melhorar as eficiências em toda
a cadeia de aprovisionamento
Veja como a série ColorWorks C7500 pode tornar-se
uma parte importante das suas operações.
As cadeias de aprovisionamento são cada vez mais globais para
estabelecerem melhores ligações com clientes e fornecedores.
Para manter ligadas estas cadeias de aprovisionamento grandes
e complexas, as etiquetas desempenham um papel chave.
Para manter o bom funcionamento, precisa de uma solução de
etiquetas fácil de implementar e utilizar, e que ofereça flexibilidade
quando for necessário.

Desafios atuais

As etiquetas são impressas
previamente, um processo
caro, e ocupam muito espaço

As operações de etiquetagem lentas
e inflexíveis afetam a produtividade
e os prazos de entrega

Muitas vezes, o processo
manual de seleção das
etiquetas para caixas dá
origem a erros dispendiosos

A nossa solução: impressão de etiquetas a cores a pedido

Assuma o
controlo total
do design e
da produção

Elimine os
custos iniciais
das etiquetas
pré-impressas

Reduza os erros
e os custos

Acelere
a produção

ColorWorks
Liberte
o precioso
espaço de
armazém

Diminua
o desperdício

Flexibilidade em todos os setores
Logística
Melhore a rastreabilidade através da
codificação por cores dos produtos
de armazém
Reduza os erros e os atrasos
Reduza os custos ao reduzir o desperdício
Melhore a eficiência e a produtividade

Indústria
Automatize o seu processo de etiquetagem
Reduza a necessidade de várias etiquetas
de embalagem a apenas uma, que
contém todas as informações
Imprima a partir de um ERP controlado
centralmente para reduzir os erros
Consiga uma produção “just-in-time”

Produtos químicos
Garanta a conformidade com o GHS
Evite o pagamento de multas e a remoção
dos produtos das prateleiras
Acabe com os atrasos de produção
devido a falhas de stock de etiquetas
Altere os designs durante a atividade
e imprima à medida das necessidades

Especificações da série ColorWorks C7500

Tecnologia

Impressão

Suportes

Generalidades

Software

Método de impressão

Impressora em linha (PrecisionCore MicroTFP)

Cores

Magenta, Amarelo, Cyan, Preto

Tecnologia de tinta

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

Velocidade de impressão

Máx. de 300 mm/seg. a 600×1200 ppp
(largura de impressão de 108 mm)

Resolução de impressão

Máx. de 600×1200 ppp

Largura de impressão

Máx. 108 mm

Formatos

Rolo (diâmetro externo de 8 pol.), Papel contínuo

Largura

Mín. de 50 mm, Máx. de 112 mm

Tipo

Etiqueta recortada, Papel de marca preto, Etiqueta de marca preta,
etiqueta contínua, papel contínup

Interfaces

USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Cortador automático

Incluído

Tensão de alimentação

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo energético

Modo de repouso: Aprox. 4 W, Impressão: Aprox. 86 W

Temperatura/humidade

Armazenamento: -20~60 °C (5~85% HR) Impressão:
5~35 °C (20~80% HR)

Dimensões do produto

392 × 598 × 395 mm (Largura × Profundidade × Altura)

Peso do produto

37 kg

Controladores de impressora

Windows®

Conjunto de comandos

ESC/Label
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Para mais informações, visite www.epson.pt/C7500

Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT

@EpsonPortugal

@Epson_PT

epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

