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Εισαγωγή

Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό
Η αγορά έγχρωμων ετικετών εξελίσσεται και η Epson αποτελεί τον βασικό προμηθευτή που
ηγείται των αλλαγών.
Η τεχνολογία εκτυπωτών ετικετών που παρέχουμε χαρακτηρίζεται από ευκολία χρήσης και
απαράμιλλη αξιοπιστία. Οι πελάτες μπορούν να πάρουν τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής
των ετικετών και να επωφεληθούν από όλα τα πλεονεκτήματα της εκτύπωσης κατ' απαίτηση.
Αυτός ο Οδηγός πωλήσεων για τους έγχρωμους εκτυπωτές ετικετών στοχεύει στη σύντομη
πληροφόρησή σας σχετικά με τους εκτυπωτές ετικετών, τις βασικές αγορές τους και τα
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προϊόντα και τις τεχνολογίες του ανταγωνισμού, επιτρέποντάς
σας να προσφέρετε στους πελάτες προϊόντα υψηλότερης αξίας και να απαντάτε πληρέστερα
στις τυχόν ερωτήσεις τους.
Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
–– Έγχρωμες εκτυπώσεις ετικετών κατ' απαίτηση: συγκριτική ανάλυση παλιών και νέων διαδικασιών
–– Εκτυπωτές έγχρωμων ετικετών: αγορές-στόχοι και πρόταση για την αύξηση της αξίας
–– Η σειρά προϊόντων και η στρατηγική πωλήσεων: βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Epson
–– Οδηγός επιλογής μέσων για να μπορείτε εύκολα να βρίσκετε τα σωστά μέσα για τις σωστές
εφαρμογές
–– Φύλλο δεδομένων: ερωτήσεις και απαντήσεις που θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε
γρήγορα σε ερωτήσεις που συνήθως κάνουν οι πελάτες
Ο οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τους έγχρωμους εκτυπωτές ετικετών
Epson, να δείτε την πιθανή τους αξία για υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες σας και να βρείτε
ευκαιρίες αξιοποίησής τους στο υπάρχον πελατολόγιο και τον τομέα της αγοράς σας.
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Πρόταση για την
αύξηση της αξίας
Έγχρωμες εκτυπώσεις ετικετών κατ' απαίτηση
Η πρόταση για την αύξηση της αξίας εκτύπωσης έγχρωμων ετικετών κατ' απαίτηση είναι πολύ
απλή: αγοράζετε λευκές ετικέτες και εκτυπώνετε τις δικές σας! Τα άμεσα οφέλη αυτής της νέας
και βελτιωμένης πρακτικής είναι αναρίθμητα.
Αναλυτικά στοιχεία
–– Η παραδοσιακή εκτύπωση ετικετών αντικαθίσταται ραγδαία από την εκτύπωση ετικετών κατ'
απαίτηση.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η
ζήτηση για την κατ' απαίτηση
εκτύπωση θα αυξάνεται.

Σύγκριση των δύο
διαδικασιών
Παλιά
διαδικασία

Νέα
διαδικασία

–– Ανακαλύψτε τα μοναδικά πλεονεκτήματα της εκτύπωσης απευθείας σε λευκές ετικέτες για να
δημιουργήσετε τη δική σας παραγωγή ετικετών.
–– Δείτε αμέσως τα οφέλη αυτής της σύγχρονης λύσης.

Οφέλη από την έγχρωμη εκτύπωση κατ' απαίτηση
Η παλιά διαδικασία εκτύπωσης ετικετών περιλαμβάνει δύο στάδια: την έγχρωμη προτύπωση
και τη μονόχρωμη ανατύπωση. Η νέα διαδικασία αποτελείται μόνο από ένα βήμα: έγχρωμη
εκτύπωση κατ' απαίτηση. Τα οφέλη αυτής της σύγχρονης διαδικασίας παραγωγής μπορούν
να συνοψιστούν ως εξής.

1
Σχεδίαση

Σχεδίαση

Ταχύτητα
Παραγγελία
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Εκτύπωση όλου
του περιεχομένου
κατ' απαίτηση

4
Παράδοση

Δεν χρειάζεται να παραγγείλετε
προτυπωμένες ετικέτες. Έχετε τον
έλεγχο της εκτύπωσης των ετικετών
σας όποτε τις χρειάζεστε.

Έγχρωμη
εκτύπωση
κατ'
απαίτηση
μόνο σε δύο
στάδια!
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Παραγωγή
με εξωτερική
ανάθεση
(προτύπωση)

Έλεγχος

Έγχρωμη εκτύπωση χωρίς
να θυσιάζεται η ταχύτητα
εκτύπωσης.
Τεράστια βελτίωση στο
συνολικό χρόνο παραγωγής
ετικετών.

Τα
χύ

2

Οφέλη

οτ

ι ξί

οδ

Απόθεμα
(διαφορετικές
διατάξεις)
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Μονόχρωμη
ανατύπωση
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Αποδοτικότητα
Καμία δαπάνη χρόνου για την
αναζήτηση και τη δημιουργία
σωστών προτυπωμένων
ετικετών.
Καμία διακοπή στην
παραγωγή για την αλλαγή των
προτυπωμένων ρολών.

Ευελιξία
Άμεση προσαρμογή ετικετών.
Αλλάξτε σχέδια αμέσως, εκτυπώστε
όσες ετικέτες χρειάζεστε.

Εξοικονόμηση κόστους από την έγχρωμη εκτύπωση κατ' απαίτηση
Το κόστος των προτυπωμένων ετικετών είναι ιδιαίτερα υψηλό όταν ο όγκος παραγωγής είναι
μικρός έως μεσαίος, εξαιτίας του υψηλού κόστους ρύθμισης των βιομηχανικών πρεσών. Αυτός
είναι ένας παράγοντας όπου το κόστος ανά ετικέτα της εκτύπωσης κατ' απαίτηση αποτελεί
σαφές πλεονέκτημα.
100

Προτυπωμένες
ετικέτες με μαύρη
ανατύπωση

Έγχρωμες
ετικέτες κατ'
απαίτηση

Ευκολία χρήσης
Η διαδικασία
γίνεται
πολύπλοκη
εάν υπάρχει
μεγάλος
αριθμός
διατάξεων

— Απλή

✔

Μέγεθος εργασίας εκτύπωσης

Χρώμα και γραφικά
Το χρώμα
μπορεί να
προστεθεί
μόνο στο
προτυπωμένο
τμήμα

1.000
2.000

Απόλυτη
ευελιξία στη
χρήση του
χρώματος

✔

Μεταβλητές
(και στο
έγχρωμο
—
και στο
μονόχρωμο
τμήμα)

✔

✖

Πληροφορίες

5.000
Μεταβλητές
(μόνο στη
μονόχρωμη
ανατύπωση)

10.000

Κόστος ανά ετικέτα

20.000
Κατ' απαίτηση

50.000

Προτύπωση

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

Υψηλό: σε
περίπτωση
μικρής
ποσότητας

Κόστος ανά ετικέτα

Μειώστε το κόστος
επείγουσας παράδοσης
για προσαρμοσμένες
προτυπώσεις.
Μειώστε τα σφάλματα
δημιουργίας ετικετών
και, συνεπώς, τις
καθυστερημένες
παραδόσεις και τις
κυρώσεις.
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Καμία απρόσμενη
χρέωση
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κ

Με την εκτύπωση ετικετών κατ' απαίτηση εξαλείφεται το «έμμεσο κόστος» που σχετίζεται
με τη διαδικασία δύο βημάτων των προτυπωμένων ετικετών. Πρόκειται για ένα πρόσθετο
πλεονέκτημα που εξοικονομεί κόστος.

ς
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Εξοικονόμηση

Χαμηλό: σε
περίπτωση
εκτύπωσης
χιλιάδων
ετικετών με
το ίδιο σχέδιο

✖

Χαμηλό:
ακόμη και σε
περίπτωση
μικρής
ποσότητας

✔

Σπατάλη
Μέτρια
(προκύπτει
κατά την
αλλαγή
σχεδίου των
ετικετών)

Καθόλου!
Εκτυπώνετε
— ό,τι θέλετε
κι όποτε το
χρειάζεστε

✔

Περισσότερη
εξοικονόμηση
Δραστική μείωση του
αποθέματος των
ετικετών
Ξεχάστε πια τα γεμάτα
με προτυπωμένα ρολά
ράφια. Παραγγείλετε
και κρατήστε μόνο ένα
τύπο ετικετών: τις λευκές
ετικέτες.

Σ π α τά λ η

Καμία σπατάλη ετικετών
Αποφύγετε τα άχρηστα κομμάτια
ετικετών που προκύπτουν εξαιτίας
των αλλαγών στο σχέδιο της ετικέτας.
Δεν χρειάζεται να παραγγέλνετε
ένα επιπλέον 10% προτυπωμένων
ετικετών.

Λάβετε υπόψη ότι η ταχύτητα
εκτύπωσης είναι ένας
σημαντικός παράγοντας
του χρόνου της εργασίας και,
συνεπώς, συνεπάγεται και
κόστος. Οι εκτυπωτές ετικετών
της Epson έχουν σχεδιαστεί για
έγχρωμες εκτυπώσεις χωρίς
να θυσιάζεται η ταχύτητα της
εκτύπωσης. Σε συνδυασμό με
την εξοικονόμηση χρόνου που
χαρίζει η αλλαγή του σχεδίου
των ετικετών χωρίς να χρειάζεται
να διακοπεί η διαδικασία
παραγωγής, το αποτέλεσμα
είναι η τεράστια βελτίωση
της απόδοσης.
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Πρόταση για την αύξηση της
αξίας ανά τομέα της αγοράς
Οι μικροί και μεσαίοι
κατασκευαστές καταναλωτικών
προϊόντων (κρασί, καλλυντικά,
ειδικές τροφές) συχνά
χρειάζεται να εκτυπώνουν
λιγότερες από 1.000 ετικέτες
προϊόντων. Αυτοί οι μικροί,
μη συνηθισμένοι κύκλοι
δημιουργίας ετικετών αφορούν
μεταξύ άλλων εποχιακά
προϊόντα, προϊόντα γκουρμέ
που παράγονται σε πολύ μικρές
ποσότητες ή εξατομικευμένο
περιεχόμενο.

Βιομηχανία κατασκευών
Ετικέτα προϊόντος
(βασική ετικέτα)
–– Εκτυπώστε έγχρωμες ετικέτες
σε οποιαδήποτε ποσότητα
χωρίς καμία επιπλέον χρέωση
–– Δημιουργήστε ετικέτες για
ειδική και συγκεκριμένη χρήση
–– Αυξήστε την ορατότητα
του προϊόντος, τονίστε την
επωνυμία και βελτιώστε τη
φήμη σας

Ετικέτες προϊόντων

Ετικέτα προϊόντος
σε κιβώτιο
(ετικέτα συσκευασίας)

Ετικέτες κιβωτίου
προϊόντος

–– Κάντε τα προϊόντα σας να
ξεχωρίζουν με έγχρωμες
ετικέτες υψηλής ποιότητας
που εντυπωσιάζουν
–– Δημιουργήστε καθαρές,
ευανάγνωστες οδηγίες
με έγχρωμα γραφικά και
φωτογραφίες
–– Τονίστε κάποιες πληροφορίες
εντός του περιεχομένου μιας
ετικέτας ή εκτυπώστε ειδικές
ετικέτες

Ετικέτες ΠΕΣ
Ετικέτες ΠΕΣ

–– Εκτυπώστε ανθεκτικές ετικέτες ΠΕΣ
(Παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα
ταξινόμησης και επισήμανσης
των χημικών προϊόντων) χημικών
προϊόντων, όχι μόνο με τα μαύρα και
κόκκινα σύμβολα, αλλά με την ευελιξία
της εκτύπωσης σε οποιοδήποτε χρώμα
–– Η πιστοποιημένη κατά το Βρετανικό
πρότυπο BS5609 λύση του μελανιού
DURABrite Ultra Ink με μέσα ετικετών
PE Matte Label
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Ετικέτες ευρωπαϊκού
προτύπου ενεργειακής
κλάσης

Ετικέτες ευρωπαϊκού
προτύπου ενεργειακής
κλάσης
–– Βελτιώστε τις ετικέτες ευρωπαϊκού
προτύπου ενεργειακής κλάσης
προσθέτοντας την επωνυμία και
το λογότυπό σας
–– Εκτυπώστε ανθεκτικές σε υγρά και
γρατσουνιές ετικέτες ευρωπαϊκού
προτύπου ενεργειακής κλάσης

Υπηρεσίες υγείας
Ετικέτες συνταγών,
εργαστηρίου, συρίγγων
και φαρμακείων

Ετικέτες συνταγών,
εργαστηρίου,
συρίγγων και
φαρμακείων

–– Βελτιώστε την οπτική
αναγνώριση σημαντικών
πληροφοριών για να μειώσετε
το λειτουργικό κίνδυνο σε
νοσοκομεία και να προσφέρετε
υψηλότερη φροντίδα και
ασφάλεια στους ασθενείς
–– Χρησιμοποιήστε χρώματα και
σχέδια για καθαρή αναγραφή
ονομάτων και οδηγιών
δοσολογίας για τους ασθενείς

Λιανικό εμπόριο

Επιγραφές για τα
ράφια, ετικέτες τιμών
και συνταγές

Επιγραφές για τα ράφια,
ετικέτες τιμών και συνταγές
–– Προσελκύεστε την προσοχή
στην εταιρεία σας με συνεπή
και αναγνωρίσιμα γραφικά
–– Δημιουργήστε προωθητικές
ενέργειες γρήγορα και αποδοτικά
με εκτύπωση κατ' απαίτηση
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Στοιχεία που ξεχωρίζουν
τη σειρά προϊόντων και
την τεχνολογία Epson
Βασικά χαρακτηριστικά
του TM-C3400
– Το μελάνι pigment Epson
DURABrite Ultra Ink είναι
ανθεκτικό στις γρατσουνιές,
τον αποχρωματισμό, το νερό
και τα περισσότερα άλλα υγρά
– Μία φύσιγγα μελανιού μεγάλης
χωρητικότητας
– Ταχύτητα εκτύπωσης έως
92 χιλ./δευτ.

Βασικά χαρακτηριστικά
του TM-C3500

TM-C3400
μέγ. 104 χιλ.

μέγ. 104 χιλ.

μέγ. 203 χιλ.

Ταχύτητα
εκτύπωσης

μέγ. 92 χιλ./δευτ.
(360 x 180 dpi, πλάτος 56 χιλ.)

μέγ. 103 χιλ./δευτ.
(360 x 360 dpi, πλάτος 56 χιλ.)

μέγ. 91,7 χιλ./δευτ.
(13,6 σελίδες το λεπτό)

Χρώματα

Τρίχρωμο CMY

Τετράχρωμο CMYK

Τετράχρωμο CMYK

Τροφοδοσία
χαρτιού

Εσωτερικό ρολό ή εξωτερική
οπίσθια τροφοδοσία

Εσωτερικό ρολό ή εξωτερική
οπίσθια τροφοδοσία

Οπίσθια τροφοδοσία
τράκτορα

Ποιο προϊόν πρέπει να προτείνω;
Κάθε προϊόν της σειράς εκτυπωτών έγχρωμων ετικετών διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες. Στον
παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα προϊόντα και τα μέσα που είναι κατάλληλα για τις
αντίστοιχες εφαρμογές.
Αγορά

Εκτυπωτής

PE Matte
Label

Συνιστάται
Επίσης κατάλληλο

High Gloss
Label

Έκδοση
εισιτηρίων

Premium
Matte Label

Λιανικό
εμπόριο

••

Ετικέτα προϊόντος
σε κιβώτιο

•

••

•

••

Ετικέτα γραμμοκώδικα
με βελτιωμένο χρώμα

•

••

•

••

Ετικέτα εξαρτήματος
συναρμολόγησης

•

••

••

Ετικέτα ΠΕΣ
(πλάτος < 4 ιν.)

••

••

Ετικέτα ΠΕΣ
(πλάτος > 4 ιν.)
Τομέας
φαρμακευτικής
και υγείας

Premium
Matte Ticket

••

Ετικέτα προϊόντος

Βιομηχανία
κατασκευών

Μέσα
GP-C831

Εφαρμογή

TM-C3500

Τομέας

••
•
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GP-C831

Πλάτος
εκτύπωσης

Βασικά χαρακτηριστικά
του GP-C831
– Ιδανικός για μεγάλες ετικέτες,
συμπεριλαμβανομένων των
τυμπάνων μεγάλου φορμάτ
και των ετικετών σε χημικά
προϊόντα
– Εκτυπωτής inkjet βιομηχανικής
χρήσης με τροφοδότη
τράκτορα
– Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης
έως 91,7 χιλ./δευτ.*
– Φωτογραφική εκτύπωση
υψηλής ανάλυσης 5.760 × 1.440
– Συμμόρφωση με τις
προϋποθέσεις του Βρετανικού
προτύπου BS5609*1
– Μεμονωμένες φύσιγγες
μελανιού μεγάλης
χωρητικότητας

TM-C3500

TM-C3400

– Τετράχρωμη εκτύπωση inkjet
υψηλής ποιότητας (CMYK)
– Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης
έως 103 χιλ./δευτ.
– Με τις μεμονωμένες φύσιγγες
μελανιού εξοικονομείτε
χρήματα, καθώς αντικαθιστάτε
μόνο το χρώμα που έχει
εξαντληθεί
– Ενσωματωμένο αυτόματο
κοπτικό
– Περιέχει λογισμικό εύκολης
εγκατάστασης
– Συμμόρφωση με τις
προϋποθέσεις του Βρετανικού
προτύπου BS5609*1

Σειρά εκτυπωτών έγχρωμων ετικετών

•

•

••

••

••

Ετικέτα συνταγής

••

••

••

Ετικέτα εργαστηρίου

••

••

Ετικέτα σύριγγας

••

••

Ετικέτα φαρμακείου

••

••

Επιγραφή για το ράφι

•

••

••

•

Ετικέτα τιμής

•

••

••

•

Συνταγή

••

••

••

•

Εισιτήρια εκδηλώσεων

•

••

••

Πλαστική ταυτότητα

•

••

••
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Καινοτομία Epson εξολοκλήρου
Η Epson είναι ο μοναδικός κατασκευαστής εκτυπωτών έγχρωμων ετικετών που χρησιμοποιεί
αποκλειστικά δικές της τεχνολογίες στους εκτυπωτές της. Αυτό σημαίνει πως οι εκτυπωτές είναι
κατασκευασμένοι από την αρχή, με όλα τα εξαρτήματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να λειτουργούν
ταυτόχρονα για να παρέχουν ανώτερη αξιοπιστία και απόδοση.
Τεχνολογία Micro Piezo

Micro Piezo
Οι κεφαλές εκτύπωσης Epson Micro Piezo προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με
τις θερμικές κεφαλές εκτύπωσης που χρησιμοποιούν άλλοι κατασκευαστές. Στην τεχνολογία
Micro Piezo δεν χρησιμοποιείται θερμότητα και, συνεπώς, το μελάνι δεν «βράζει». Αντίθετα,
μέσω ηλεκτρικού φορτίου που διοχετεύεται στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο τα σταγονίδια μελανιού
τοποθετούνται με απόλυτη ακρίβεια. Επίσης, οι κεφαλές εκτύπωσης Micro Piezo είναι μόνιμες και
με διάρκεια ζωής ίση με αυτήν του εκτυπωτή.

Τεχνολογία Epson AID

Αυτόματη ανίχνευση μελανιού της Epson (Auto Ink Detection - AID)
Η τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης μελανιού, αποκλειστικότητα της Epson, χρησιμοποιεί
αισθητήρες για να ανιχνεύσει την ποσότητα μελανιού που περιέχει κάθε σταγόνα πριν την
εφαρμογή της. Αυτό σημαίνει πως τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τα φραγμένα
ακροφύσια εντοπίζονται νωρίς, πριν παρουσιαστεί σφάλμα εκτύπωσης, επιτρέποντας
τη διεκπεραίωση των λειτουργιών εκτύπωσης χωρίς καμία επιτήρηση.
Αυτή η έξυπνη τεχνολογία ενισχύει την παραγωγικότητα, μειώνει τη σπατάλη, βελτιώνει
την απόδοση και εξασφαλίζει σταθερά αποτελέσματα.

Μελάνι pigment Epson DURABrite Ultra
Τα μελάνια DURABrite Ultra διαθέτουν χρωστικά σωματίδια που περιβάλλονται από ένα
προστατευτικό στρώμα. Αυτό κάνει τα αντίγραφα πιο ανθεκτικά στο φως, το νερό, την υγρασία
και τις γρατσουνιές, αυξάνοντας, έτσι, τη διάρκεια ζωής τους - ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για
εφαρμογές όπου το ζητούμενο είναι η αντοχή και η σταθερότητα της εκτύπωσης.

Τα μελάνια pigment Epson DURABrite
Ultra εξασφαλίζουν καθαρές
εκτυπώσεις δίχως μουτζούρες, με
μεγάλη αντοχή στο νερό και σε
άλλα υγρά.
Χρωστικό
σωματίδιο
Στρώμα
περιβλήματος

Εκτυπώστε ανθεκτικές συνθετικές
ετικέτες που μπορούν να αντέξουν
σε δυσμενείς συνθήκες.

Ετικέτα Epson PE Matte Label
Σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπου η μεγαλύτερη αντοχή των εκτυπωμένων ετικετών είναι
σημαντική, το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Η ετικέτα Epson PE Matte είναι μια συνθετική ετικέτα
με μόνιμο αυτοκόλλητο και είναι ανθεκτική στο νερό, το οινόπνευμα, το ασετόν, το λάδι και
πολλά άλλα χημικά.
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Συγκριτικά δεδομένα και
οδηγός επιλογής μέσων
Βασικά σημεία πωλήσεων
Αποδοτικότητα
−− Η απουσία ανάγκης για
περιοδική αντικατάσταση
της κεφαλής εκτύπωσης
μειώνει το κόστος.
−− Αποφυγή σφαλμάτων
εκτύπωσης που συνεπάγονται
πρόσθετο κόστος.
Ευελιξία
−− Μεγάλη γκάμα μέσων για
διάφορες εφαρμογές.
−− Αντοχή στην υπέρυθρη
ακτινοβολία για μεγαλύτερη
διάρκεια.

Εφαρμογές με
γνώμονα το κόστος
Μονάδα
δεσίματος

Οι κεφαλές εκτύπωσης Epson Micro Piezo σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες
εκτύπωσης inkjet
Πόσο σημαντικές για τον πελάτη σας είναι οι τεχνολογίες που επισημαίνονται στους παρακάτω
πίνακες;
Μελάνι

Μέθοδος Micro Piezo® =
μόνιμη κεφαλή εκτύπωσης,
καμία αντικατάσταση,
κανένα πρόσθετο κόστος

Εκτυπωτής έγχρωμων
ετικετών τρίτου
κατασκευαστή

Μελάνι με βάση το υγρό
χρώμα = τα μελάνια
διαλύονται στο νερό και
είναι πολύ ευαίσθητα στην
υπέρυθρη ακτινοβολία

Θερμική μέθοδος =
Απαιτείται παρακολούθηση
απαιτείται περιοδική
του εκτυπωτή κατά τη
αντικατάσταση της κεφαλής χρήση
εκτύπωσης inkjet, πράγμα
που συνεπάγεται πιθανό
υψηλό κόστος

DT: Άμεση θερμική εκτύπωση
Χαρτί βάσης
Περιοχή εμφάνισης χρώματος
Μηχανισμός εμφάνισης χρώματος
Άχρωμο υγρό μελάνι

Εφαρμογές με
γνώμονα το σκοπό
Η εκτύπωση
μεταφέρεται
από την
μελανοταινία
στη βάση

TT: Θερμική μεταφορά

Κανένα

Μελανοταινία

Μελάνι

Διάρκεια ζωής
αντιγράφου

Μικρή
(ευαισθησία στο φως, τη
ζέστη και τα γδαρσίματα)

Μεγάλη
(μόνο σε συνδυασμό με
τις ακριβές μελανοταινίες
ρητίνης)

Μεσαία

Χρώμα

Περιορισμένο
(απαιτείται ειδικό χαρτί)

Περιορισμένο
(έγχρωμες μελανοταινίες αργή διαδικασία και υψηλό
κόστος)

CMYK

Κόστος

Πολύ χαμηλό, χάρη στην
απουσία αναλώσιμων
εκτύπωσης

Μεσαίο
(ανάλογα με τους τύπους
της μελανοταινίας που
χρησιμοποιείται)

Μεσαίο

Εφαρμογές με γνώμονα
το χρώμα
Κίνηση τραβήγματος

Θερμική
τεχνολογία
inkjet

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς
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IJ: Inkjet

Αναλώσιμα

Χαρτί βάσης

Τεχνολογία
Micro Piezo®

Χωρίς σφάλματα
εκτύπωσης: Χάρη στην
τεχνολογία AID μπορείτε
να πραγματοποιείτε
μαζικές εκτυπώσεις χωρίς
επιτήρηση, ιδανική για
νυχτερινή χρήση

Epson Micro Piezo σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες εκτύπωσης ετικετών – άμεσης
θερμικής εκτύπωσης και θερμικής μεταφοράς.

Στοιχείο

Στοιχείο
θερμότητας

Συνοχή εκτύπωσης

Μελάνι pigment =
αντοχή στο νερό και τις
γρατσουνιές, καλύτερη
αντίσταση στην υπέρυθρη
ακτινοβολία

Οι κεφαλές εκτύπωσης Epson Micro Piezo σε σύγκριση με την άμεση θερμική
εκτύπωση και τη θερμική μεταφορά

Στρώμα
θερμότητας
σχηματισμού
χρώματος

Θερμοευαίσθητη
μελανοταινία

Κεφαλή εκτύπωσης

Εκτυπωτής έγχρωμων
ετικετών της Epson

TM-C3500

Οικολογία και οικονομία

Σύγκριση σειράς μέσων Inkjet

Premium matte
ticket

Premium matte
label

High gloss label

PE Matte label

Ποιότητα
εκτύπωσης

Εξαιρετικά
χρώματα και εικόνες

Εξαιρετικά
χρώματα και εικόνες

Βέλτιστα χρώματα
και εικόνες

Καλά χρώματα και
εικόνες

Κόστος

Εύλογο κόστος

Εύλογο κόστος

Υψηλότερο κόστος

Πολύ υψηλό κόστος

Διάρκεια

Υψηλή διάρκεια

Υψηλή διάρκεια

Μέση διάρκεια

Εξαιρετική διάρκεια
(συμβατότητα με το
πρότυπο B35609)

Η συμβατότητα με μεγάλη
γκάμα μέσων είναι το
βασικό στοιχείο της
διεύρυνσης της γκάμας
των εφαρμογών για τους
εκτυπωτές ετικετών inkjet.
Τα μελάνια pigment Epson
DURABrite Ultra μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με γκάμα
μέσων χωρίς επικάλυψη,
με ματ και γυαλιστερή
επικάλυψη, προσφέροντάς
σας τη δυνατότητα πολλών
εφαρμογών.
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Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ε: «Ποιο είναι το εκτιμώμενο κόστος εκτύπωσης και πώς μπορώ να βρω αυτές τις πληροφορίες;»
Α:	Ο υπολογισμός κόστους ανά ετικέτα είναι αρκετά πολύπλοκος υπολογισμός επειδή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η
κάλυψη και η μείξη χρώματος σε κάθε ετικέτα. Οι υπολογισμοί κόστους μελανιού για κάποιες ετικέτες διατίθενται στο Φυλλάδιο
δειγμάτων ετικετών. Για πιο ακριβή υπολογισμό βάσει συγκεκριμένου σχεδίου της κάθε ετικέτας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Epson.

Ε: «Τι είναι το «Κουτί συντήρησης»;»
Α:	Το κουτί συντήρησης απορροφά το μελάνι που χρησιμοποιείται στους περιοδικούς κύκλους συντήρησης που πραγματοποιεί
ο εκτυπωτής. Αυτοί οι κύκλοι συντήρησης εμποδίζουν το στέγνωμα του μελανιού στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης,
αποτρέποντας έτσι το φράξιμο των ακροφυσίων και πιθανά σφάλματα εκτύπωσης. Η διάρκεια ζωής του κουτιού συντήρησης
εξαρτάται από τους κύκλους λειτουργίας του εκτυπωτή, αλλά, κατά μέσο όρο, εκτιμάται σε μεγαλύτερη από έξι μήνες.

Ε: «Τι είναι τα κλείστρα;»
Α:	
Τα κλείστρα είναι συρόμενα καλύμματα των οπών αέρα που βρίσκονται στην πλάκα του εκτυπωτή. Πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα
με το πλάτος των μέσων που χρησιμοποιούνται. Τα κλείστρα ελέγχουν το κενό της ροής του αέρα στα μέσα και, εάν το κενό δεν
έχει ρυθμιστεί σωστά, το αποτέλεσμα είναι εμπλοκές του χαρτιού ή μουτζουρωμένα αντίγραφα.

Ε:	
«Ποια είναι η διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης;»
Α:	Οι κεφαλές εκτύπωσης Micro Piezo, που χρησιμοποιούνται σε όλους τους έγχρωμους εκτυπωτές ετικετών Epson, είναι μόνιμες και
παραμένουν στον εκτυπωτή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η κεφαλή εκτύπωσης δεν αντικαθίσταται.

Ε:	
«Πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης στον εκτυπωτή;»
Α:	Όλοι οι έγχρωμοι εκτυπωτές ετικετών Epson διαθέτουν μια αυτόματη διαδικασία συντήρησης. Η μόνη πρόσθετη συνιστώμενη
συντήρηση είναι ο περιοδικός καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού, όπως η απομάκρυνση συσσωρευμένης σκόνης χαρτιού από
τον αυτόματο μηχανισμό κοπής. Σε κάθε πακέτο κουτιού συντήρησης υπάρχει ένα κιτ καθαρισμού πλάκας, η χρήση του οποίου
συνιστάται όταν αλλάζει το κουτί συντήρησης.

Ε:	
«Μπορώ να εκτυπώνω στις παλιές ετικέτες θερμικής μεταφοράς;»
Α:	Όχι. Μπορείτε να εκτυπώνετε σε απλό/χωρίς επικάλυψη χαρτί (όπως απλό χαρτί γραφείου) ή σε υποστρώματα με επικάλυψη inkjet
(με ματ ή γυαλιστερή επικάλυψη) με βάση το χαρτί ή το φιλμ (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λπ.).

Ε:	
«Είναι ανθεκτικές οι ετικέτες στην υπέρυθρη ακτινοβολία;»
Α:	Το μελάνι pigment που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές ετικετών είναι ανθεκτικό στον ήλιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το
υγρό μελάνι. Ωστόσο, εάν οι ετικέτες έχουν εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως, μετά από τρεις μήνες τα χρώματα ενδέχεται να αρχίσουν
να ξεθωριάζουν.

Ε:	
«Είναι οι ετικέτες ανθεκτικές στο νερό;»
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Α:	Ναι. Και όχι μόνο στο νερό, αλλά και σε πολλά άλλα υγρά, όπως τις αλκοόλες και ορισμένες άλλες χημικές ουσίες.

*1Όταν η εκτύπωση πραγματοποιείται σε μέσα ετικετών Epson PE Matte Label.
*2Οι εγγυήσεις δεν παρέχονται σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
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.

