ColorWorks C7500 serisi

Kurumsal Etiketleme
ile verimliliği teşvik
ediyoruz

Tedarik zinciri boyunca
verimliliği arttırın
ColorWorks C7500 serisi, operasyonlarınızın önemli bir
parçası olacak. Nasıl mı?
Tedarik zincirleri hem müşteriler hem de tedarikçilerle daha iyi bağlantı
kurmak için giderek daha fazla globalleşiyor. Bu büyük ve karmaşık
tedarik zincirlerini bağlantılı halde tutmak için etiketler kilit rol oynuyor.
İşlerin sorunsuz olmasını sağlamak için uygulanması ve kullanımı kolay,
gerektiğinde esneklik sunan bir etiket çözümüne ihtiyacınız var.

Mevcut güçlükler

Önceden basılmış etiketler
pahalıdır ve oldukça fazla yer
kaplar

Kutu etiketlerinin manuel
olarak seçilmesi genellikle
maliyetli hatalara yol açar

Esnek olmayan, yavaş etiketleme
işlemleri üretkenliği azaltır ve teslimat
sürelerinin uzamasına neden olur

Çözümümüz - talep üzerine renkli etiket baskı

Tasarım
ve üretim
kontrolünü
elinize alın

Önceden
basılmış
etiketler için
önceden ödeme
yapmaktan
kurtulun

Hataları ve
maliyetleri
azaltın

Üretimi
hızlandırın

ColorWorks
Değerli
depolama
alanını geri
kazanın

İsrafı azaltın

Sektör çapında esneklik
Lojistik
Renk kodlu depo ürünleriyle izlenebilirliği
arttırın
Hataları ve gecikmeleri azaltın
İsrafı azaltarak maliyetten tasarruf sağlayın
Verimliliği ve üretkenliği arttırın

Üretim
Etiketleme sürecinizi otomatikleştirin
Birden çok koli etiket ihtiyacını tüm bilgileri
içeren yalnızca bir etikete indirin
Hataları azaltmak için merkezi olarak
kontrol edilen ERP'den baskı alın
Zamanında üretim sağlayın

Kimyasallar
GHS uyumluluğu sağlayın
Ceza ödemekten ve ürünleri raflardan
çıkarmaktan kurtulun
Etiket stoğundaki eksiklik kaynaklı üretim
gecikmelerine son verin
Tasarımları mobil haldeyken de değiştirin
ve gerektiğinde baskı alın

ColorWorks C7500 serisi teknik özellikleri

Teknoloji

Baskı alın

Kağıt

Genel

Yazılım

Baskı yöntemi

Satır yazıcı (PrecisionCore MicroTFP)

Renkler

Macenta, Sarı, Cyan, Siyah

Mürekkep teknolojisi

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

Baskı hızı

600 × 1.200dpi'de maks. 300 mm/sn (baskı genişliği 108 mm)

Baskı çözünürlüğü

Maks. 600 × 1.200dpi

Baskı genişliği

Maks. 108 mm

Formatlar

Rulo (8 inç dış çap), Katlanmış kağıt

Genişlik

Min 50 mm, Maks 112 mm

Tip

Kalıp kesim etiketi, Siyah işaret kağıdı, Siyah işaret etiketi,
sürekli etiket, sürekli kağıt

Arabirimler

USB 2.0 Tip B, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T)

Otomatik kesici

Dahildir

Besleme voltajı

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Güç tüketimi

Beklemede: Yakl. 4 W, Baskı: Yakl. 86 W

Sıcaklık / nem

Depolama: -20~60 °C (%5~85 RH) Baskı: 5~35 °C (%20~80 RH)

Ürün boyutları

392 × 598 × 395 mm (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)

Ürün ağırlığı

37 kg

Yazıcı sürücüleri

Windows®

Komut seti

ESC/Etiket
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Daha fazla bilgi için www.epson.tr/C7500 adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
bilgi@epsonerisim.com

Epson-Turkiye
@EpsonEurope

www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

