
Nový přístup k tisku  
barevných štítků

Řada ColorWorks C4000e
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Vysoká kvalita 
tisku

Snadná 
integrace

Snadné 
používání

Tisk 
prostřednictvím 

sítě Wi-Fi*

Bez starostí

Řada 
ColorWorks C4000e

Sady SDK pro 
systémy iOS 

a Android

Kompaktní tiskárna štítků řady C4000e je ideální pro stolní aplikace. 
Díky řadě snadno použitelných funkcí a flexibilním možnostem připojení 
dokážete snadno a rychle tisknout velmi kvalitní štítky.

Flexibilní tisk štítků s vysokou kvalitou 
a rozšířené možnosti připojení

*Vyžaduje volitelný hardwarový klíč OT-WL06



3

Štítky na 
potravinách

Průkazy 
a vstupenky

Nápoje

Kosmetika

Farmaceutický 
průmysl Produkty

Vysoká kvalita tisku
Tisk ve vysokém rozlišení se čtyřmi 
základními barvami je standardem. 
Funkce shody barev (profil ICC 
a nástroj pro shodu přímých barev) 
pomáhá dosáhnout působivých 
výsledků při tisku barevných štítků 
podle potřeby.

Snadné používání
Velký (6,9 cm) LCD displej usnadňuje 
ovládání. Role médií lze snadno 
vyměnit nebo nahradit jinými. Tiskárna 
je také vybavena automatickou 
řezačkou, kterou lze snadno vyměnit 
bez nutnosti návštěvy technika.

Snadná integrace
Celá řada se snadno integruje 
a připojuje ke stávajícím systémům. 
Ovladače jsou k dispozici pro 
systémy Windows, Linux, Mac a ESC 
Label. Řada je také kompatibilní 
s programovacím jazykem ZPLII. 

Bez starostí
Naprosto bezstarostný provoz. Dokud 
se na tiskárnu vztahuje záruka a služba 
CoverPlus, Epson ručí za všechny její 
díly (včetně tiskové hlavy).

Sady SDK pro systémy iOS 
a Android
Naše nové sady SDK pro systémy iOS 
a Android umožňují snadný a intuitivní 
tisk z tabletů.

Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi
Přidáním volitelného hardwarového 
klíče Wi-Fi získáte možnost tisknout 
odkudkoliv a kdykoliv.

Modely s matným (mk) vs. lesklým 
(bk) inkoustem 
Kromě modelu se standardním lesklým černým inkoustem 
je k dispozici také model s matným černým inkoustem. 

Model s matným černým inkoustem poskytuje tmavší černou 
na matných médiích a detailnější obraz na běžných médiích. 

Použití

Nástroje Webconfig a EDA
Díky těmto nástrojům se řada C4000e vyznačuje  
flexibilnější konfigurací a vzdálenou správou.



Média pro tiskárny Epson ColorWorks

Premium Matte Ticket High-gloss Label BOPP high-gloss 
label

Premium Matte Label PE Matte Label BOPP Satin-gloss 
Label

Ideální pro vstupenky, 
identifikační visačky, 
regálové štítky a značky

Ideální pro etikety 
spotřebních výrobků 
a balení spotřebních 
výrobků

Ideální pro štítky 
spotřebního zboží

Ideální pro štítky 
s čárovým kódem, 
štítky na obaly 
spotřebního zboží 
a farmaceutické štítky

Ideální pro označování 
chemických látek podle 
standardů GHS

Ideální pro štítky 
spotřebního zboží

Rychlé zasychání Permanentní samolepicí 
akrylová vrstva

Permanentní samolepicí 
akrylová vrstva na bázi 
vody

Tisk ve fotografické 
kvalitě

Odolnost vůči 
rozmazání

Permanentní samolepicí 
akrylová vrstva na bázi 
vody

Odolnost vůči 
poškrábání a vodě Rychlé zasychání

Odolnost vůči vodě 
a mnoha dalším 
tekutinám

Odolnost proti horku, 
rozmazání, vodě a jiným 
kapalinám

Vynikající odolnost vůči 
UV záření a horku

Odolné vůči vodě 
a mnoha dalším 
tekutinám

Optimalizace pro 
vysoce kvalitní 
fotorealistickou grafiku

Odolnost proti horku, 
rozmazání, vodě a jiným 
kapalinám

Odolnost vůči vodě 
a většině chemikálií

Model C4000e (mk) Matný černý inkoust C4000e (bk) Lesklý černý inkoust 

Číslo SKU C31CK03102MK C31CK03102BK

Tisková hlava μTFP4 μTFP4

Rozlišení (dpi) 1 200 × 1 200 1 200 × 1 200

Barvy inkoustu (matte black, cyan, magenta, yellow) (gloss black, cyan, magenta, yellow)

Kapacita inkoustu 50 ml 50 ml

Navrhovaná média
Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, 
štítek z matného papíru, náramek, papír s texturou, 
syntetický štítek

Lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, 
štítek z vysoce lesklého papíru, syntetický štítek

Další podporovaná média Lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, 
štítek z vysoce lesklého papíru

Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, štítek 
z matného papíru

Směr tisku Obousměrný nebo jednosměrný Obousměrný nebo jednosměrný

Délka štítku 406 mm 406 mm

Velikost 310 x 283 x 285 (šířka x hloubka x výška) 310 x 283 x 285 (šířka x hloubka x výška)

Rychlost tisku

100 mm/s
(Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)

70 mm/s
(Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)

48 mm/s
(Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)

18 mm/s
(Kvalita 600 × 1 200 dpi)

8 mm/s
(Max. kvalita 1 200 × 1 200 dpi)

100 mm/s
(Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)

70 mm/s
(Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)

48 mm/s
(Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)

18 mm/s
(Kvalita 600 × 1 200 dpi)

8 mm/s
(Max. kvalita 1 200 × 1 200 dpi)

Rozměry role papíru 101,6 101,6

Šířka papíru 25,4–108 mm 25,4–108 mm

Šířka tisku 108 mm 108 mm

Automatická řezačka Ano Ano

A
13

99
9_

C
ol
or
W
or
ks
_C

40
00

e_
1c

s-
C
Z
_0

3/
22

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

@epsonczsk

epson-cesko-a-slovensko

http://www.epson.cz
http://https://www.instagram.com/epsonczech/
https://www.linkedin.com/company/epson-cesko-a-slovensko/

