ColorWorks C7500 sorozat

ÚJ MINŐSÉGI
SZINT A SZÍNES
CÍMKENYOMTATÁSBAN

ColorWorks C7500 sorozat
Az Epson ColorWorks C7500 újradefiniálja a megbízható, nagy
sebességű, kiváló minőségű színes címkenyomtatást a gyártók
házon belüli címkézési igényeinek kielégítése érdekében.

Megbízható

Gyors

Kedvező

A tartós kialakítás és az Epson
legújabb technológiáinak
ötvözete kiemelkedő teljesítményt
eredményez ipari környezetben is.

Az új PrecisionCore soros
nyomtatófej technológia akár
600 × 1200 dpi felbontás esetén
is 300 mm/mp sebességet képes
biztosítani.

Az 1 év vagy 500 km összesített
nyomtatási hosszt1 magában
foglaló normál jótállással pedig
az alkatrészek cseréjével nem
kell foglalkoznia.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Ideális olyan nyomtatáshoz, ahol a tartósság
kulcsfontosságú

A kivételes nyomtatási minőséget a tartóssággal kombinálja

DURABrite Ultra
pigmenttintát
használ

UltraChrome DL
pigmenttintát
használ

A legjobb
nyomtatási
minőséget matt
papíron érheti el

A legjobb
nyomtatási
minőséget fényes
papíron érheti el

Vigyen színt a változó
adattartalomba

Költséghatékony

Ipari teljesítmény

A hatékony, nagy kapacitású,
színenként cserélhető tintapatronokkal
alacsonyan tarthatók a költségek.

A robosztus fémváz, az automata
vágó, valamint az opcionális tekercselő/
újratekercselő bármilyen környezetben
tartós működést biztosít.

Színesítse tovább a használatot
a ZPLII-adatfolyamhoz használható
programkiegészítők használatával.

Plug and Play

Tartós nyomatok

Egyszerű használat

A beépített ZPLII-emulációnak
köszönhetően gyorsan és egyszerűen
lecserélheti a monokróm címkenyomtatókat.

Az Epson DURABrite Ultra és
UltraChrome DL pigmenttintáknak
köszönhetően a nyomatok
tartósabbak, nem kenődnek,
nem fakulnak ki, illetve ellenállnak
a különböző folyadékoknak.

Az intuitív kezelőpanel, a könnyű
papírtekercs-betöltés és az egyszerű
tintapatroncsere minden felhasználónak
könnyű és zökkenőmentes
üzemeltetést biztosít.

Technológia
PrecisionCore

Fúvóka-ellenőrzési
technológia (NVT)
Vezérlőjel

Változó cseppméret
technológia (VSDT)

Érzékelőjel

Piezo = működtető elem Piezo = érzékelő

Visszamaradó rezgés (nyomásváltozás)

A ColorWorks C7500 sorozat az
új PrecisionCore soros nyomtatófej
technológiának köszönhetően most
még hatékonyabb.
A hőalapú tintasugaras rendszerekkel
ellentétben a PrecisionCore nagy
teljesítményű mikromechanikai piezo
elemek segítségével fecskendezi
a festéket. A rendszer nem alkalmaz
hőt, a nyomtatófej ezért tartós,
azt cserélni nem szükséges2.

Az eltömődött fúvókákat észlelő
fúvóka-ellenőrzési technológia és az
ezeket korrigáló csepphelyettesítés
garantálja a konzisztens és állandó
minőséget. Az NVT folyamatosan
a maximális megbízhatóság és
a rövidebb állásidő biztosításán
dolgozik a háttérben.

Az Epson VSDT a sebesség,
a minőség és a hatékony tintafelhasználás tökéletes kombinációját nyújtja.
A rendszer képes a legmegfelelőbb
tintacseppméretet kiválasztani, így
optimális hatékonysággal dolgozik és
tökéletes eredményt biztosít – legyen
szó részletgazdag képről vagy akár
nagyméretű, színes területekről.

Szoftverek
Illesztőprogramok a Microsoft
Windows operációs rendszerhez
és az Epson InstallNavi szoftver

Közvetlen parancsvezérlés

Háttérkép

Natív illesztőprogramok
a vezető professzionális
címkézőszoftverekhez

Változó adattartalom

Nyomtatott címke

Az InstallNavi szoftver segítségével
egyszerűen és hibamentesen
telepítheti a nyomtatót. A Microsoft
Windows® rendszerre optimalizált
nyomtató illesztőprogramok
segítségével bármilyen Windowsalkalmazással nyomtathat.

A beépített ESC/Label nyelv
kompatibilis a ZPL II-vel, így a nyomtató
meglévő munkafolyamatokban is
használható. Ráadásul az ESC/
Label segítségével a ColorWorks
C7500 sorozatú nyomtatók bármilyen
operációs rendszerből és/vagy
szoftverarchitektúrából kezelhetők.

A natív illesztőprogramok (letölthetők
a szoftvergyártó webhelyéről) az
ESC/Label segítségével lehetővé
teszik, hogy a szoftveralkalmazások
hozzáférjenek és használják
a ColorWorks C7500 sorozat
összes főbb funkcióját.

Műszaki adatok
ColorWorks C7500
Technológia

Nyomtatás

Nyomathordozó

Általános
adatok

Szoftverek

ColorWorks C7500G

Nyomtatási mód

Sornyomtató (PrecisionCore MicroTFP)

Sornyomtató (PrecisionCore MicroTFP)

Fúvókakonfiguráció

Színenként 600 fúvóka

Színenként 600 fúvóka

Színek

Magenta, sárga, cián, fekete

Magenta, sárga, cián, fekete

Tintatechnológia

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Nyomtatási sebesség

Max. 300 mm/mp 600 × 1200 dpi felbontásnál
(108 mm nyomtatási szélesség)

Max. 300 mm/mp 600 × 1200 dpi felbontásnál
(108 mm nyomtatási szélesség)

Nyomtatási felbontás

Max. 600 x 1200 dpi

Max. 600 x 1200 dpi

Nyomtatási szélesség

Max. 108 mm

Max. 108 mm

Formátum

Tekercs (8" külső átmérő), leporelló papír

Tekercs (8" külső átmérő), leporelló papír

Szélesség

Min. 50 mm, max. 112 mm

Min. 50 mm, max. 112 mm

Típus

Formára vágott címke, fekete jeles papír,
fekete jeles címke

Formára vágott címke, fekete jeles papír,
fekete jeles címke

Csatlakozók

A típusú USB 2.0, Ethernet csatlakozó
(100 Base-TX/10 Base-T)

A típusú USB 2.0, Ethernet csatlakozó
(100 Base-TX/10 Base-T)

Automata vágó

Igen

Igen

Tápfeszültség

100 – 240 V, 50 – 60 Hz

100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Teljesítményfelvétel

Készenléti üzemmódban: Kb. 4 W,
nyomtatás közben: Kb. 86 W

Készenléti üzemmódban: Kb. 4 W,
nyomtatás közben: Kb. 86 W

Hőmérséklet/
páratartalom

Tároláskor: -20–60 °C (5–85% rel. páratart.)
Nyomtatás közben: 5–35 °C (20–80% rel. páratart.)

Tároláskor: -20–60 °C (5–85% rel. páratart.)
Nyomtatás közben: 5–35 °C (20–80% rel. páratart.)

Termék méretei

392 × 598 × 395 mm
(szélesség × mélység × magasság)

392 × 598 × 395 mm
(szélesség × mélység × magasság)

Termék súlya

37 kg

37 kg

Nyomtatóillesztőprogramok

Windows®

Windows®

Utasításkészlet

ESC/Label

ESC/Label

Opciók
TU-RC7508: Feltekercselő

Kellékanyagok
C32C815471

SJMB7500: Karbantartási doboz

Powered by

C33S020596

ColorWorks C7500
SJIC26P(K): Tintapatron (fekete)

C33S020618

SJIC26P(C): Tintapatron (ciánkék)

C33S020619

Premium Matte label

SJIC26P(M): Tintapatron (magenta)

C33S020620

High Gloss label

SJIC26P(Y): Tintapatron (sárga)

C33S020621

PE Matte label

ColorWorks C7500G

Nyomathordozó

BOPP High Gloss label
BOPP Satin Gloss label
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A rendelkezésre álló nyomathordozók
teljes listájáért kérjük, látogasson el a
www.epson.hu/colorworks-cimkek oldalra

SJIC30P(K): Tintapatron (fekete)

C33S020639

SJIC30P(C): Tintapatron (ciánkék)

C33S020640

SJIC30P(M): Tintapatron (magenta)

C33S020641

SJIC30P(Y): Tintapatron (sárga)

C33S020642

További részletekért látogasson el a www.epson.hu/C7500 oldalra
A nyomtatóra vonatkozó jótállás érvényes a nyomtatófejre is. A nyomtató normál jótállása 1 év vagy 500 km összesített nyomtatási
hossz (amelyik előbb bekövetkezik). A z opcionális kiterjesztett jótállási ajánlatokért lépjen kapcsolatba a régió hivatalos Epsonforgalmazójával.
2
A ColorWorks C7500 élettartama 500 km adagolt papírhosszban került meghatározásra.
1

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
Magyarországi Fióktelepe
+36 (1) 577-9932
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
www.epson.hu
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

