Řada tiskáren barevných štítků ColorWorks

Tisk poutavých
barevných štítků
podle potřeby

Jednodušší výroba
barevných štítků
S našimi tiskárnami můžete tisknout vlastní poutavé
barevné štítky tehdy, když to potřebujete. S tiskárnami
Epson ColoWorks patří dvoufázový tisk a zbytečné
předobjednávky do minulosti. Nyní můžete vytisknout
plnobarevné štítky podle vlastního návrhu hned napoprvé
a v počtu, který využijete.

Nový způsob výroby barevných štítků
Tiskárny barevných štítků Epson ColorWorks zásadním způsobem mění tisk
barevných štítků podle potřeby a umožňují zcela převzít kontrolu nad procesem
jejich výroby.

Média

Tisk

Flexibilita

Potřebujete jen čisté role štítků.

Celý obsah štítku můžete vytisknout
podle potřeby.

Můžete tisknout současně štítky
s různými barvami a informacemi.

Úplná kontrola
nad návrhem
a tvorbou

Odstranění
pořizovacích
nákladů spojených
s předtištěnými
štítky

Uvolnění cenného
místa na skladě
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Snížení počtu
chyb a nákladů

ColorWorks

Rychlejší tvorba

Snížení objemu
odpadu

Hodnota barevného tisku podle potřeby

Úspora peněz

Úspora času

Více flexibility

Neutrácejte za zásoby předtištěných
barevných štítků. Jednoduše si je
vytiskněte, když potřebujete. Nyní
můžete mít pod kontrolou celý proces
tisku štítků.

Neztrácejte čas hledáním správných
předtištěných štítků a objednáváním
nových v případě změn. Neztrácejte
čas vyměňováním předtištěných rolí.

Tiskněte jedinečné vlastní štítky
tehdy, když je potřebujete. Můžete
rychle měnit jejich návrh a tisknout jen
požadované množství.

Vyšší rychlost

Už žádné neočekávané výdaje

Žádné štítky nazmar

Tiskněte v plných barvách a rychlostí,
jakou vaše firma potřebuje. Zkraťte
celkovou dobu tvorby plnobarevných
štítků.

Neplaťte druhým za zpracování
vlastních předtisků. Vyhněte se
chybám při vytváření štítků, pozdním
dodávkám a pokutám.

Už žádné plýtvání štítky kvůli
změnám rozvržení na poslední chvíli.
Neobjednávejte do zásoby předtištěné
štítky, které nepotřebujete.

Významné snížení zásob štítků
Už žádné police plné předtištěných rolí
se štítky. Objednejte a skladujte jen jeden
typ – prázdné štítky.
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Štítky na výrobky
Výrobci a prodejci mohou podle potřeby vytvářet atraktivní
barevné štítky, které na výrobcích a obalech nikdo
nepřehlédne. Barevné značení a obrázky na štítcích krabic
usnadňují jejich rozlišování.
Originální obaly
Malosériová výroba štítků otevírá nové možnosti marketingu. Originálními
vytištěnými barevnými štítky můžete odlišit svou značku a výrobky.

Zvýraznění důležitých informací o výrobcích
Jasně zvýrazněte informace na štítcích a tiskněte speciální štítky podle potřeby.

Správa skladových zásob
Snadno sledovatelné štítky pomáhají při správě skladových zásob a přesunech
výrobků. Barevné značení nebo obrázky na štítcích omezují výskyt chyb ve výrobě
a usnadňují rozpoznávání obsahu obalů.
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Štítky chemických látek (GHS)
Srozumitelné a kvalitní štítky chemických látek zvyšují
efektivitu provozu, srozumitelnost pokynů a bezpečnost
pracovníků.
Dodržování předpisů
Vytvářejte štítky chemických látek, které splňují všechny požadavky norem GHS
a umožňují snadnou aktualizaci v případě změn.

Jednodušší tvorba štítků
Všechny štítky můžete vytisknout rychle a přesně v přímočarém procesu, aniž
byste museli objednávat štítky navíc, které nepotřebujete.

Zřetelné obrázky a piktogramy
Tisk vysoce kvalitními barvami zaručuje dobrou čitelnost klíčových informací.

6

Zdravotnictví
Barevné štítky na zdravotnických výrobcích usnadňují
vizuální rozpoznání důležitých informací, jako jsou jména
pacientů a pokyny k dávkování léků. Snižují se tak
provozní rizika v nemocnicích a zvyšuje se kvalita péče
o pacienty a bezpečnost pacientů.
Přesné informace o pacientech a dávkování léků
Barvy a design usnadňují vizuální rozpoznání důležitých informací, jako jsou jména
pacientů a pokyny k dávkování léků.

Vytváření jasných vizuálních pokynů
Piktogramy a další vizuální informace lze tisknout přesně a bezchybně na prázdné
štítky v jednom snadném procesu.

Nižší riziko výskytu chyb
Velkoobjemový tisk štítků, které jsou konzistentní, snižuje riziko chyb v péči
o pacienty.
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Maloobchod
Tiskněte si štítky na regály přímo v prodejně. Všechny
potřebné štítky na regály si můžete vytvořit sami a opatřit
je barevnými logy, promoakcemi nebo důležitými
informacemi o výrobcích.
Lepší povědomí o značce
Pomocí jedinečných aplikací pro malosériovou tvorbu štítků můžete vytvářet
vlastní obaly výrobků a zlepšit marketingovou komunikaci.

Odlišení od konkurence
Použitím barev odlišíte své výrobky od konkurence a pomůžete zákazníkům
okamžitě rozpoznat vaši značku.

Zvýraznění důležitých informací
Na štítcích můžete zřetelně zvýraznit určité informace nebo můžete podle potřeby
vytisknout speciální štítky.
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Pohostinství
Zvyšte bezpečnost návštěvníků, podpořte image značky,
přidejte cílenou reklamu a změňte vstupenky či permice
na propagační nástroje své firmy.
Tvorba profesionálních vstupenek
Tiskněte individuálně navržené plnobarevné vstupenky podle potřeby a využijte je
k posílení povědomí o své značce.

Cílená propagace na podporu prodeje
Vylepšete vstupenky a průkazy pomocí propagačních nabídek nebo
přizpůsobených informací. Přidáním reklam a dalších propagačních informací
týkajících se držitelů vstupenek podpoříte budoucí prodeje.

Vyšší bezpečnost s vizuální identifikací
Přidáním plnobarevných fotografií na průkazy usnadníte vizuální identifikaci osob.
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Stravování
Vytvořte si vlastní poutavé barevné štítky, které na výrobcích
a obalech nikdo nepřehlédne. Přizpůsobením štítků můžete zvýšit
povědomí o značce a ukázat důležité informace, a to i na malé
ploše díky tisku s vysokým rozlišením.
Zobrazení důležitých informací o výrobcích
Chraňte zákazníky i svou firmu tím, že pomocí plnobarevných systémů značení zdůrazníte
důležité informace, jako jsou potravinové alergeny nebo výživové údaje.

Tvorba vizuálně atraktivních zvláštních nabídek
Odlište své výrobky od konkurence pomocí barev. Zvýrazněte změny cen a vytvářejte vizuálně
atraktivní zvláštní nabídky.

Podpora věrnosti zákazníků
Upoutejte pozornost na své značky pomocí kvalitního barevného tisku. Přizpůsobením štítků
můžete zvýšit prodej vyšších řad výrobků a své ziskové marže.

Inkousty Epson splňují nařízení o materiálech určených pro
styk s potravinami (FCM)
Produkt

Inkousty splňující požadavky FCM

ColorWorks CW-C3500

Řada SJIC22P

ColorWorks CW-C4000

Řada SJIC42P

ColorWorks CW-C7500

Řada SJIC26P

ColorWorks CW-C7500G

Řada SJIC30P

Řada ColorWorks CW-C6000

Řada SJIC36P

Řada ColorWorks CW-C6500

Řada SJIC36P

Soulad s předpisy
Při správném používání splňují inkousty Epson ColorWorks následující předpisy:
-- Rámcové nařízení EU (ES) č. 1935/2004

-- Nařízení FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, papírové materiály)

-- Směrnice EuPIA (GMP) o tiskařských barvách pro
materiály určené pro styk s potravinami, 4. vydání, březen
2016

-- Švýcarské nařízení o materiálech a předmětech ve stykus
potravinami SR817.023.21, příloha 10

-- Nařízení EU o materiálech a předmětech z plastů (PIM)
č. 10/2011

-- Norma EU pro hračky EN71 (části 3, 9, 12)

-- Směrnice EuPIA o zakázaných látkách v tiskařských
barvách a souvisejících produktech (listopad 2016)
-- Nařízení o správné výrobní praxi (GMP) (ES) č. 2023/2006
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-- Standard CONEG 9 pro obsah těžkých kovů
-- Identifikace SVHC podle nařízení REACH
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Sklady a logistika
Lepší správa zásob a identifikace produktů usnadňuje
propojení a bezproblémový provoz rozsáhlých
a komplexních dodavatelských řetězců.
Lepší sledovatelnost díky barevnému značení
Barevné značení pomáhá zajistit, aby byly všechny výrobky na správných
místech.

Méně chyb v dodavatelském řetězci
Barevné štítky se snadněji sledují a zabraňují omylům.

Nižší náklady, méně odpadu
Vlastní výroba štítků přináší úspory díky menšímu množství odpadu a eliminaci
pořizovacích nákladů na předtištěné štítky.

Aktuální výzvy

Štítky se předtiskují, takže zabírají
velké množství místa a celý
proces zvyšuje náklady.
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Ruční výběr štítků na obaly produktů
často vede k nákladným chybám.

Těžkopádné a pomalé štítkování
snižuje produktivitu a prodlužuje
dodací lhůty.
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Tisk a umisťování
Tiskárny štítků řady C6500/C6000 podporují barevný
tisk a zpracování variabilních dat. Lze je integrovat přímo
do výrobních linek, což zjednodušuje výrobní proces
a zvyšuje efektivitu.
Funkce automatického odstraňování podkladového papíru šetří čas a umožňuje
snadné umisťování štítků na výrobky. Tuto funkci, která je mezi inkoustovými
tiskárnami štítků jedinečná, lze snadno a hladce integrovat s aplikacemi pro tisk
a umisťování.
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ColorWorks C3500
Tato snadno použitelná, flexibilní a kompaktní tiskárna umožňuje
vytisknout cokoli od náramků, vstupenek či průkazek až po
odolné syntetické štítky. Vše navíc tiskne plnobarevně, ve vysoké
kvalitě a bleskovou rychlostí až 103 mm/s.
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Snadná obsluha a úspora nákladů

Bezúdržbový provoz

Hladiny inkoustů a stav tiskárny můžete sledovat na LCD
displeji. Při tisku navíc ušetříte. Podle posledního výzkumu
se tiskárna ColorWorks C3500 ve srovnání se dvěma
konkurenčními výrobky vyznačuje nejnižšími náklady na
inkoust potřebný k vytištění jednoho výtisku¹.

Zapomeňte na výměnu tiskové hlavy nebo jiných součástí.
Všechno vydrží po celou dobu životnosti tiskárny.

Spolehlivost

Trvanlivé výtisky
Pigmentový inkoust Epson DURABrite Ultra zajišťuje
dlouhou životnost výtisků, které jsou odolné vůči rozmazání,
vyblednutí a většině tekutin.

Technologie automatické kontroly trysek Epson (AID)
rozpozná a opraví zanesené trysky, čímž zajišťuje přesný tisk
čárových kódů.

Intuitivní displej
Hladinu inkoustů a stav tiskárny můžete sledovat na LCD
displeji. Všechny funkce tiskárny i spotřební materiály jsou
pohodlně přístupné z přední strany.
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Řada ColorWorks C4000e
Tiskárna štítků řady C4000e je kompaktní, a proto ideální pro
kancelářské použití. Díky řadě snadno použitelných funkcí
a flexibilním možnostem připojení dokáže snadno a rychle
tisknout velmi kvalitní štítky.
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Vysoká kvalita tisku

Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi

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.

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

Snadná integrace
Celá řada se snadno integruje a připojuje ke stávajícím
systémům. Díky rozšíření o naše nástroje Webconfig
a EDA se řada C4000e vyznačuje flexibilnější konfigurací
a vzdálenou správou. Ovladače jsou k dispozici pro systémy
Windows, Linux, Mac a ESC Label. Jsou také kompatibilní
s programovacím jazykem ZPLII.

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

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

Snadná obsluha
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.
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Řada ColorWorks C6000/C6500
Rychlý a snadný tisk přizpůsobených štítků s dlouhou životností
nemusí být problém. Zajistěte si vysoce kvalitní vlastní štítky
s rozlišením 1 200 × 1 200 dpi pokaždé, když je potřebujete.
Model C6000 tiskne na média o šířce do 4 palců a s modelem
C6500 vytisknete až 8palcové štítky. Jedinečný vestavěný
odlepovač štítků pomáhá optimalizovat pracovní postupy.
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Přizpůsobte sdělení svým potřebám

Jednoduchá obsluha

Tiskněte štítky o šířce 25–208 mm na lesklý, matný nebo
strukturovaný substrát. Jedinečný pohyblivý snímač
umožňuje tisk na štítky libovolného tvaru bez nutnosti
následného řezání a v dokonalé shodě barev na jednotlivá
loga značek.

Možnost vkládat štítky ze dvou různých stran usnadňuje
obsluhu. Zaseknuté papíry lze snadno odstranit s použitím
čtyř přístupových bodů. Velký LCD displej umožňuje
pohodlný tisk variabilních štítků v jednom kroku.

Snadná integrace
Tiskárny lze připojit k systémům Windows, Linux, Mac/iOS
a SAP. Programovací jazyk Epson ESC/Label je kompatibilní
s většinou ovladačů pro tisk štítků.

Vzdálená konfigurace a údržba
Inteligentní webové rozhraní umožňuje snadnou správu
portfolií tiskáren a distribuci aktualizací.

Trvanlivé štítky

Bezúdržbový provoz
Zapomeňte na výměnu tiskové hlavy nebo jiných součástí –
vztahuje se na ně jednoletá záruka. Využít můžete navíc
volitelnou službu CoverPlus.

Jedinečný vestavěný odlepovač štítků
Funkce automatického odstraňování podkladového papíru,
která je mezi inkoustovými tiskárnami štítků jedinečná, šetří
váš čas. Odlepovač štítků lze integrovat s aplikacemi pro
tisk a umisťování štítků.

Pigmentové inkousty UltraChrome DL zaručují vysokou
odolnost štítků.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Pro štítky o šířce 8 palců

Pro štítky o šířce 4 palce

Vestavěná automatická řezačka

Vestavěná automatická řezačka

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Pro štítky o šířce 8 palců

Pro štítky o šířce 4 palce

Vestavěný odlepovač štítků

Vestavěný odlepovač štítků
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Řada ColorWorks C7500
Ideální pro velkoobjemový tisk s vysokými požadavky na
trvanlivost. Řada Epson ColorWorks C7500 definuje nové
standardy spolehlivého, vysokorychlostního a vysoce kvalitního
tisku barevných štítků s ohledem na požadavky výrobců.
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Spolehlivost a stálost

Nízké náklady

Špičkový výkon, na který se můžete v průmyslovém
prostředí spolehnout.

Efektivní samostatné vysokokapacitní zásobníky inkoustu
pomáhají šetřit náklady. Tisk podle potřeby šetří čas
i peníze.

Rychlost
Rychlost tisku 300 mm/s i při vysokém rozlišení
600 × 1200 dpi.

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

Snadná integrace
Náš nový programovací jazyk ESC/Label umožňuje hladkou
integraci téměř s jakýmkoli operačním systémem.

Vysoká kvalita
Tisk vysoce kvalitních štítků na potraviny, nápoje, obaly
a krabice, energetických štítků EU a štítků GHS.

Robustní provedení
Patentovaná tisková hlava Epson PrecisionCore zaručuje
konzistentní tisk štítků po celou dobu životnosti tiskárny.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Ideální pro tisk s vysokými požadavky na
trvanlivost

Dokonalá volba pro vysoce kvalitní tisk

Pigmentový inkoust DURABrite Ultra

Pigmentový inkoust UltraChrome DL
Tiskne nejlépe na lesklá média

Tiskne nejlépe na matná média
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Široká škála médií
Pro naše tiskárny ColorWorks máme širokou nabídku
médií Epson.

Premium Matte Ticket

High-gloss Label

BOPP High-gloss Label

Ideální pro vstupenky, průkazy
a visačky, regálové štítky a značky.

Ideální pro štítky na výrobky a krabice
spotřebního zboží.

Ideální pro štítky na výrobky a obaly
spotřebního zboží.

Rychlé zasychání.

Permanentní akrylátové lepidlo.

Odolnost vůči poškrábání a vodě.

Rychlé zasychání.

Akrylátové permanentní lepidlo na bázi
vody.

Optimalizace pro vysoce kvalitní
fotorealistickou grafiku.

Odolnost vůči horku, rozmazání, vodě
a jiným kapalinám.

Premium Matte Label

PE Matte Label

BOPP Satin-gloss Label

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 na výrobky a obaly
spotřebního zboží.

Odolnost vůči rozmazání.

Akrylátové permanentní lepidlo na bázi
vody.

Tisk ve fotografické kvalitě
Odolnost vůči horku, rozmazání,
poškrábání, vodě a jiným kapalinám.

Vynikající odolnost vůči UV záření
a horku.
Odolnost vůči vodě a většině
chemikálií.

Odolnost vůči vodě a mnoha jiným
kapalinám.

Odolnost vůči vodě a mnoha jiným
kapalinám.

Nejnovější informace o testovaných médiích naleznete na adrese www.epson.eu/testedforcolorworks.
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Testováno společností Epson pro
ColorWorks
Program „Testováno společností Epson pro ColorWorks“ nabízí informace o spolehlivých
médiích otestovaných společností Epson ze sortimentu předních výrobců v oboru.
Testovali jsme typy médií od obyčejných úsporných papírových štítků přes lesklé štítky,
visačky a média kvality fotografického papíru až po extrémně odolné fólie a pásky.

Postup hodnocení médií

1

Fyzický test

Test kvality tisku

Test chování při tisku

Prozkoumání vybraných
médií

Nastavení pozice dopadu
inkoustu

Test přenosu inkoustu

Měření tloušťky média

Počáteční test tisku

2

Kontrola kvality tisku

Test navíjení papíru

3

Test čárového kódu
Zkouška na omytí vodou

Úplný výčet testovaných médií naleznete na
stránce www.epson.eu/testedforepson.

Všichni výše uvedení prodejci médií dodávají vlastní média pro tiskárny Epson C7500/C7500G
ColorWorks. Každý z nich nám poskytl vzorek médií konkrétních specifikací (platných ke dni testu)
k provedení interních testů (podrobnosti viz níže). Testy byly prováděny za konkrétních klimatických
podmínek (23 °C ± 5 °C, vlhkost vzduchu 50 % ± 10 %) na určitých velikostech vzorků (šířka
4 palce, 4 x 6 palců, šířka 68 mm a 54 x 25,4 mm) a vyhodnoceny na základě standardů společnosti
Epson. To však neznamená žádnou záruku trvanlivosti vytištěných obrázků a společnost Epson
nepřijímá žádnou zodpovědnost ohledně kompatibility testovaných médií s jednotlivými aplikacemi,
jejich stárnutí nebo jakýchkoliv jiných změn výtisku bez ohledu na způsob zobrazení. Vzhledem
k rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivnit použití a funkčnost testovaných médií, proto výhradní
zodpovědnost za posouzení specifikací médií a jejich určeného použití nese koncový uživatel, který
by před rozhodnutím o koupi měl kontaktovat dodavatele médií a určit, zda je médium vhodné pro
konkrétní použití.
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Model

CW-C3500

CW-C4000E (mk) /
CW-C4000E (bk)

CW-C6000AE /
CW-C6000PE

Tisková hlava

Sériová

μTFP4

μTFP4

Rozlišení (dpi)

720 × 360 dpi

1200 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

Barvy inkoustu

4 barvy

4 barvy

4 barvy

Kapacita inkoustu

32 ml

50 ml

80 ml

Podporovaná média

Matný štítek, matný fóliový štítek,
lesklý štítek, lesklý fóliový štítek,
vysoce lesklý štítek

Běžný papír, štítek z běžného papíru,
matný papír, štítek z matného papíru,
syntetický štítek, náramek, štítek s
texturovaného papíru, lesklý papír,
štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový
štítek, štítek z vysoce lesklého papíru

Matný štítek, matný fóliový štítek,
lesklý štítek, lesklý fóliový štítek,
vysoce lesklý štítek

Vstupně-výstupní port

Ne

Ne

Standardní

Směr tisku

Obousměrný nebo jednosměrný

Obousměrný nebo jednosměrný

Obousměrný nebo jednosměrný

Délka štítku

1117 mm

406 mm

609,6 mm

Velikost (Š × H × V)

310 × 283 × 261 mm

310 × 283 × 285 mm

340 × 565 × 326 mm

Rychlost tisku (při plné šířce)

Max. 103 mm/s při rozlišení
360 × 360 dpi
(šířka tisku 56 mm)

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 × 1200 dpi)
8 mm/s
(Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)

119 mm/s
(Max. rychlost při rozlišení
300 × 600 dpi)
75 mm/s
(Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(Normální rychlost při rozlišení
600 × 600 dpi)
18 mm/s
(Kvalita 600 × 1200 dpi)
8 mm/s
(Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)

Průměr role papíru

101,6 mm / 4"

101,6 mm / 4"

203,2 mm / 8"

Šířka papíru

30 až 112 mm

25,4 až 108 mm

25,4 až 112 mm

Šířka tisku

Až 104 mm

Až 108 mm

Až 108 mm

Odlepovač štítků s
automatickou řezačkou

Automatická řezačka

Automatická řezačka

Automatická řezačka s odlepovačem
štítků
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CW-C6500AE /
CW-C6500PE

CW-C7500

CW-C7500G

μTFP4

Řádková tiskárna PrecisionCore MicroTFP

Řádková tiskárna PrecisionCore MicroTFP

1200 × 1200 dpi

600 × 1200 dpi

600 × 1200 dpi

4 barvy

4 barvy

4 barvy

80 ml

295 ml

295 ml

Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek,
lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek

Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek,
lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek

Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek,
lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek

Standardní

Ano

Ano

Obousměrný nebo jednosměrný

Pevný

Pevný

609,6 mm

600 mm

600 mm

444 × 512 × 326 mm

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

85 mm/s
(Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(Kvalita 600 × 1200 dpi)
6 mm/s
(Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)

Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 dpi
(šířka tisku 108 mm)

Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 dpi
(šířka tisku 108 mm)

152,4 mm / 6"

203,2 mm / 8"

203,2 mm / 8"

25,4 až 215,9 mm

50 až 112 mm

50 až 112 mm

Až 211,9 mm

Až 108 mm

Až 108 mm

Automatická řezačka s odlepovačem štítků

Automatická řezačka

Automatická řezačka
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1. Průzkum provedený společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH, srpen 2014.

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

@epsonczsk
epson-cesko-a-slovensko

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

