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Εκτυπώστε εντυπωσιακές και προσαρμοσμένες έγχρωμες ετικέτες, όταν 
τις χρειάζεστε, με τους κατ' απαίτηση εκτυπωτές μας. Με τους εκτυπωτές 
ColorWorks της Epson, η εκτύπωση σε δύο στάδια και η δαπανηρή 
προπαραγγελία ανήκουν πια στο παρελθόν. Τώρα, μπορείτε,  
για πρώτη φορά, να εκτυπώσετε ετικέτες σε πλήρη γκάμα χρωμάτων, 
χρησιμοποιώντας τα δικά σας σχέδια και σε ποσότητες που πραγματικά 
θα χρησιμοποιήσετε.

Απλοποιήστε τη δική σας παραγωγή έγχρωμων ετικετών

Οι κατ' απαίτηση εκτυπωτές inkjet έγχρωμων ετικετών της Epson εξαλείφουν τα συνήθη 
προβλήματα της θερμικής συνδυαστικής εκτύπωσης. Τώρα, μπορείτε, με απλό τρόπο, να 
εκτυπώσετε στο χώρο σας προσαρμοσμένες έγχρωμες ετικέτες, εισιτήρια και επιγραφές υψηλής 
ποιότητας, όπως και όταν εσείς θέλετε. Ξεχάστε το χαμένο χρόνο, τις διακοπές, τη σπατάλη  
ή την αναστάτωση. Ξεχάστε το απόθεμα των προτυπωμένων ετικετών, τους χρόνους εκτός 
λειτουργίας κατά την παραγωγή, τις χαμένες παραγγελίες ή τις καθυστερημένες παραδόσεις.

Παλιά διαδικασία Νέα διαδικασία (Εκτύπωση κατ' απαίτηση)

1 Προτυπωμένο χρώμα και στατικά δεδομένα 1 Εκτύπωση ετικετών σε πλήρη γκάμα χρωμάτων για πρώτη φορά

2  Συνδυαστική εκτύπωση δεδομένων ασπρόμαυρης εκτύπωσης και 
μεταβλητών δεδομένων



Κατασκευαστικός τομέας

Βελτιωμένη διαχείριση αποθέματος

Πιο εύκολες διαδικασίες χειρισμού

Επισήμανση σημαντικών 
πληροφοριών

Ενισχυμένη οπτική εντύπωση και 
προβολή επωνυμίας

Συμμόρφωση με τα πρότυπα του ΠΕΣ

Τομέας φαρμακευτικής και υγείας

Επισήμανση κρίσιμων πληροφοριών 
για τους ασθενείς

Εύκολη εκτύπωση μεγάλων όγκων

Δημιουργία ετικετών με συνοχή και 
ευκρίνεια 

Μείωση του κινδύνου σφαλμάτων

Λιανεμπόριο

Καλύτερη αντίληψη των προϊόντων

Επισήμανση προδιαγραφών των 
προϊόντων

Βελτιωμένη προβολή επωνυμίας

Δημιουργία ετικετών για ειδική και 
συγκεκριμένη χρήση

Έκδοση εισιτηρίων

Εκτύπωση εισιτηρίων και πλαστικών 
καρτών μεμονωμένης σχεδίασης

Προσαρμοσμένη επικοινωνία

Βελτιωμένη οπτική αναγνώριση

Τα οφέλη από την εκτύπωση έγχρωμων ετικετών κατ' απαίτηση

Αποκτήστε τον έλεγχο

Διατηρήστε τον έλεγχο, 
απαλλαγμένοι από την παραγγελία 
προτυπωμένων ετικετών

Τώρα όλη η διαδικασία παραγωγής 
ετικετών βρίσκεται στα χέρια σας

Βελτιώστε την απόδοση

Καμία δαπάνη χρόνου για την 
αναζήτηση και τη δημιουργία 
σωστών προτυπωμένων ετικετών

Καμία διακοπή στην παραγωγή για 
την αλλαγή των προτυπωμένων 
ρολών

Προσθέστε ευελιξία

Άμεση παραγωγή προσαρμοσμένων 
ετικετών

Αλλάξτε σχέδια αμέσως κι εκτυπώστε 
όσες ετικέτες χρειάζεστε

Αυξήστε την ταχύτητα

Eκτύπωση σε πλήρη γκάμα 
χρωμάτων χωρίς να θυσιάζεται η 
ταχύτητα εκτύπωσης

Τεράστια βελτίωση στο συνολικό 
χρόνο παραγωγής ετικετών

Απαλλαγείτε από μη αναμενόμενες χρεώσεις

Μειώστε το κόστος για προσαρμοσμένες 
προτυπώσεις

Μειώστε τα σφάλματα δημιουργίας ετικετών, 
καθώς και τις καθυστερημένες παραδόσεις και τις 
κυρώσεις

Εξαλείψτε τη σπατάλη ετικετών

Αποφύγετε τα άχρηστα κομμάτια ετικετών που 
προκύπτουν από αλλαγές στη σχεδίαση

Δεν χρειάζεται να παραγγέλνετε ένα επιπλέον 10% 
προτυπωμένων ετικετών, για να διασφαλίσετε 
επαρκές απόθεμα

Μειώστε δραστικά το απόθεμα των ετικετών

Ξεχάστε πια τα γεμάτα με προτυπωμένα ρολά 
ράφια

Παραγγείλετε και κρατήστε μόνο 1 τύπο ετικετών: 
τις λευκές ετικέτες

3

Ανθεκτικές και οικονομικές έγχρωμες ετικέτες για ευρύ φάσμα εφαρμογών

Από τον κλάδο των κατασκευών και του λιανεμπορίου έως τον φαρμακευτικό, τον υγειονομικό 
και την έκδοση εισιτηρίων, υπάρχει πάντα ένα προϊόν ColorWorks που θα κάνει πραγματικά 
τη διαφορά, χαρίζοντάς σας την ευελιξία να εκτυπώνετε τις ετικέτες που χρειάζεστε, όταν τις 
χρειάζεστε. Τα μοντέλα ColorWorks C3500 και C831 είναι, επίσης, ιδανικά για εταιρείες που 
θέλουν να εκτυπώνουν ετικέτες που συμμορφώνονται με τα πρόσφατα πρότυπα του ΠΕΣ 
(Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα) σχετικά με τη σήμανση των χημικών προϊόντων.



ΘΕΣΤΕ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
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Σειρά ColorWorks C7500

Επαναπροσδιορίστε την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την οικονομική 
εκτύπωση, καλύπτοντας 
εσωτερικά τις δικές σας ανάγκες 
εκτύπωσης ετικετών στον κλάδο 
των κατασκευών. Με τη σειρά 
ColorWorks C7500 μπορείτε να 
βασίζεστε σε τέλειες έγχρωμες 
ετικέτες που φαίνονται 
εντυπωσιακές, περνώντας το 
μήνυμά σας ξεκάθαρα και με 
μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Εκτυπώστε ομοιόμορφα και μειώστε  
το χρόνο εκτός λειτουργίας

Μεγιστοποιήστε την αξιοπιστία και κάντε κάθε 
εκτύπωση να φαίνεται τέλεια χάρη στο ισχυρό 
υλικό, στο οποίο περιλαμβάνεται η νέα μόνιμη 
κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP. 
Διασφαλίστε τη συνεπή, ομοιόμορφη ποιότητα 
με την τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων 
που ανιχνεύει τα μπλοκαρισμένα ακροφύσια 
και την αντικατάσταση κουκκίδων που τα 
αντισταθμίζει.

Υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό λειτουργικό 
κόστος

Απολαύστε εξαιρετική αξιοπιστία και 
σημαντική μείωση κόστους με τη μόνιμη 
κεφαλή εκτύπωσης. Η τυπική εγγύηση 
ισχύει για ένα έτος ή για 500 χλμ. 
συνολικού μήκους εκτύπωσης,  
όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο1. 

Ετοιμαστείτε και εργαστείτε χωρίς 
προβλήματα
Ετοιμαστείτε και ξεκινήστε γρήγορα και 
εύκολα με την οθόνη υγρών κρυστάλλων και 
τον πίνακα ελέγχου. Χάρη στο πιο πρόσφατο 
σύνολο εντολών εκτυπωτή, το ESC/Label, 
μπορείτε να ενσωματώσετε τον εκτυπωτή σας 
σε όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα, 
ενώ η ανάπτυξη του εκτυπωτή υποστηρίζεται 
από μια πλήρη γκάμα βοηθητικών 
προγραμμάτων.

Χρησιμοποιεί μελάνια 
pigment DURABrite Ultra

Κυρίως για εκτύπωση  
σε ματ μέσα

ColorWorks C7500
Ιδανικό για εκτυπώσεις όπου η διάρκεια είναι πολύ σημαντική
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Βιομηχανική αντοχή 
Εξασφαλίστε μεγάλη διάρκεια ζωής 
με ένα μεταλλικό περίβλημα και 
αυτόματο κοπτικό στο βασικό 
εξοπλισμό και μια μονάδα 
περιτύλιξης ως προαιρετικό 
εξοπλισμό

Υψηλή ποιότητα
Απολαύστε την ποιότητα εκτύπωσης 
της Epson που προσφέρει η 
τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού 
μεγέθους (Variable Sized Droplet 
Technology)

Σύνδεση και αναπαραγωγή
Ομαλή ενσωμάτωση με την 
ενσωματωμένη προσομοίωση ZPL II 
και τη γλώσσα προγραμματισμού 
ESC/Label

Προσαρμοστικότητα
Εκτυπώστε σε μεγάλη ποικιλία υλικών 
με πλάτος έως 108 χιλ.

Χρησιμοποιεί μελάνια 
pigment UltraChrome DL

Κυρίως για εκτύπωση 
σε γυαλιστερά μέσα 

ColorWorks C7500G
Συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και διάρκεια

Διάρκεια

Βασιστείτε στην ασύγκριτη απόδοση 
που προσφέρουν η νέα μόνιμη κεφαλή 
εκτύπωσης PrecisionCore και η 
τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων

Αξιοπιστία

Η ηρεμία σας είναι εγγυημένη, επειδή 
κανένα από τα σημαντικά εξαρτήματα 
δεν χρειάζεται αντικατάσταση, 
καλύπτοντας όγκους που αντιστοιχούν 
σε τουλάχιστον 500 χλμ. εκτύπωσης2

Ταχύτητα

Απολαύστε εξαιρετικά αποτελέσματα, 
γρήγορα, με ταχύτητα εκτύπωσης  
300 χιλ./δευτ.

Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης

Δημιουργήστε εντυπωσιακά 
αποτελέσματα με ανάλυση 600×1.200 dpi

Απλότητα

Ετοιμαστείτε και ξεκινήστε γρήγορα 
και εύκολα με την οθόνη υγρών 
κρυστάλλων και τον πίνακα ελέγχου 
στην πρόσοψη



Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΕΥΚΟΛΗ
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ColorWorks C3500

Ο εκτυπωτής ColorWorks C3500 είναι το πιο ευέλικτο μέλος της 
οικογένειας ColorWorks. Είναι εύχρηστος, καταλαμβάνει πολύ μικρό 
χώρο στο γραφείο σας και σας επιτρέπει να εκτυπώνετε οτιδήποτε, από 
ταυτότητες καρπού και εισιτήρια, μέχρι πλαστικές ταυτότητες ή ακόμα 
και ανθεκτικές συνθετικές ετικέτες. Όλα αυτά σε πλήρη γκάμα χρωμάτων, 
υψηλή ποιότητα και γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης που φτάνει τα  
103 χιλ./δευτ.

Βασικά χαρακτηριστικά

Τετράχρωμη εκτύπωση inkjet υψηλής ποιότητας 
(CMYK)

Οι μεμονωμένες φύσιγγες μελανιών εξοικονομούν 
χρήματα, καθώς αντικαθίσταται μόνο το χρώμα που 
έχει τελειώσει 

Ενσωματωμένο αυτόματο κοπτικό

Περιλαμβάνεται λογισμικό εύκολης ρύθμισης

Συμμορφώνεται με την πιστοποίηση BS56093

Ευκολία χρήσης
Παρακολουθήστε τα επίπεδα των 
μελανιών και την κατάσταση του 
εκτυπωτή με την οθόνη υγρών 
κρυστάλλων 

Ευχρηστία
Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση  
σε όλες τις λειτουργίες από  
την πρόσοψη του εκτυπωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αναλώσιμων

Ανθεκτικές εκτυπώσεις
Αναπαράγετε εκτυπώσεις με  
μεγάλη διάρκεια ζωής που δεν 
μουτζουρώνονται, δεν ξεθωριάζουν 
και δεν αλλοιώνονται από τα 
περισσότερα υγρά, χάρη στα μελάνια 
pigment Epson DURABrite Ultra

Αξιοπιστία
Εξασφαλίστε την καθαρή εκτύπωση 
γραμμοκωδίκων με την τεχνολογία 
αυτόματου ελέγχου ακροφυσίων 
(AID) της Epson που εντοπίζει και 
διορθώνει φραγμένα ακροφύσια 

Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
Ξεχάστε την αντικατάσταση της 
κεφαλής εκτύπωσης ή άλλων 
εξαρτημάτων. Η διάρκεια ζωής τους 
ταυτίζεται με εκείνη του εκτυπωτή

Προσαρμοστικότητα
Δημιουργήστε εκτυπώσεις υψηλής 
ποιότητας σε πολλά υλικά, όπως ματ 
και γυαλιστερό χαρτί και συνθετικά 
μέσα, σε μεγάλη γκάμα format και 
μεγεθών

Χωρίς κόπο

Εκτυπώστε εύκολα ετικέτες σε 
λίγα λεπτά

Ανθεκτικότητα

Μελάνια pigment μεγάλης 
διάρκειας ανθεκτικά στις 
μουτζούρες, το νερό και το 
ξεθώριασμα

Οικονομία

Σύμφωνα μια πρόσφατη αναφορά 
έρευνας, ο εκτυπωτής ColorWorks 
C3500 είχε το χαμηλότερο κόστος 
μελανιών ανά εκτύπωση σε 
σύγκριση με δύο ανταγωνιστές4



" Τα πάντα στα καταστήματά μας πρέπει να 
αποπνέουν ποιότητα, αξιοπιστία και να 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφοροποίηση. 
Ο εκτυπωτής ColorWorks της Epson μας βοηθά 
να το πετύχουμε."

  Wim Vandeputte, Οικονομικός Διευθυντής του Light Gallery 
(Τμήμα της εταιρείας Philips Belgium NV)
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ColorWorks C3400

Ο μικρών διαστάσεων ColorWorks C3400 διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για 
να εκτυπώσετε εισιτήρια με βελτιωμένο χρώμα, επιγραφές και ετικέτες σε 
περιβάλλον γραφείου. Ο απλός χειρισμός από την πρόσοψη επιτρέπει την 
τοποθέτηση κάτω από το ταμείο, ενώ το ενσωματωμένο αυτόματο 
κοπτικό του διασφαλίζει το γρήγορο και ακριβές φινίρισμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Υψηλής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση κατ'  
απαίτηση (CMY)

Ταχύτητα εκτύπωσης έως 92 χιλ./δευτ.

Ενσωματωμένο αυτόματο κοπτικό

Ευελιξία
Διατηρήστε απευθείας  
τον έλεγχο από εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού σχεδιασμού ετικετών

Αξιοπιστία
Εντοπίστε και διορθώστε φραγμένα 
ακροφύσια και καμένα pixel σε 
γραμμοκώδικες με την τεχνολογία 
αυτόματου ελέγχου ακροφυσίων

Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Μειώστε τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον χάρη στη χαμηλή 
κατανάλωση ισχύος και στα μελάνια 
υδατικής βάσης

Χαμηλό κόστος

Η επένδυσή σας είναι ασφαλής 
χάρη στο χαμηλό αρχικό κόστος 
αγοράς

Μικρές διαστάσεις

Απλός χειρισμός από την 
πρόσοψη και μικρό μέγεθος για 
τοποθέτηση κάτω από το ταμείο
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ColorWorks C831

Αυτός ο εκτυπωτής ετικετών inkjet βιομηχανικής χρήσης είναι ιδανικός 
για τύμπανο μεγάλου format ΠΕΣ και ετικέτες χημικών προϊόντων. 

Συνδυάζει όλα τα οφέλη ενός ανθεκτικού έγχρωμου εκτυπωτή inkjet με την 
ακρίβεια ενός τροφοδότη τράκτορα 8 ακίδων και διαθέτει πιστοποίηση 
BS56095 (συμμορφώνεται με τα πρόσφατα πρότυπα του ΠΕΣ σχετικά με  
τη σήμανση χημικών προϊόντων). Προσφέρει ταχύτητες εκτύπωσης έως  
91,7 χιλ./δευτ., καλύπτει εκτυπώσιμες επιφάνειες πλάτους έως 203,2 χιλ., 
τροφοδοτεί ετικέτες με ακρίβεια για μείωση των εμπλοκών και εκτύπωση 
γραμμοκώδικα υψηλής πυκνότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά

Εκτυπώστε μεγάλες έγχρωμες ετικέτες γρήγορα και εύκολα, συμπεριλαμβανομένων των τυμπάνων μεγάλου 
format και των ετικετών χημικών προϊόντων

Βασιστείτε σε εκτύπωση inkjet βιομηχανικής χρήσης με τροφοδότη τράκτορα

Πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο BS56095

Συνδεθείτε με τυπική παράλληλη διασύνδεση, καθώς και με διασύνδεση USB και LAN

Ταχύτητα
Εκτυπώστε σε υψηλές ταχύτητες  
έως 91,7 χιλ./δευτ.

Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης
Δημιουργήστε εκπληκτικές  
ετικέτες υψηλής ανάλυσης 
έως 5.760×1.440 dpi

Οικονομία
Διατηρεί χαμηλά το κόστος με 
φύσιγγες μελανιών μεγάλης 
χωρητικότητας

Ανθεκτικότητα

Συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα 
πρότυπα του ΠΕΣ σχετικά με τη 
σήμανση χημικών προϊόντων

Αξιοπιστία

Βασιστείτε σε τεχνολογία ακριβείας 
που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
λειτουργεί επί πέντε χρόνια, 
προσφέροντας εκτυπώσεις υψηλής 
ποιότητας χωρίς προβλήματα

Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας

Κρατήστε το κόστος και τις 
διακοπές λειτουργίας στο ελάχιστο 
δυνατό επίπεδο. Δεν θα χρειαστεί 
ποτέ να αντικαταστήσετε την 
κεφαλή εκτύπωσης ή άλλα 
εξαρτήματα

Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΕΣ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ FORMAT
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Δημιουργήστε κατ' απαίτηση ετικέτες με συμβατότητα ΠΕΣ

Με την τυπική διαδικασία εκτύπωσης ετικετών σε 2 βήματα προτυπώνονται κενά 
εικονογράμματα και, στη συνέχεια, εκτυπώνονται συνδυαστικά με τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες ετικετών, με εκτύπωση θερμικής μεταφοράς. Αυτό όμως οδηγεί αναπόφευκτα  
σε κενά εικονογράμματα. Η μόνη λύση είναι να δοκιμάσετε να καλύψετε αυτούς τους χώρους, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που φαίνονται σαν σφάλματα εκτύπωσης.

Ωστόσο, με τη σειρά ColorWorks Series μπορείτε απλώς να εκτυπώσετε άψογα και με ακρίβεια 
όλα τα εικονογράμματα και τις πληροφορίες σε κενές ετικέτες με μία ομαλή διαδικασία.  
Η τεχνολογία inkjet βιομηχανικής χρήσης της Epson αποτελεί μια οικονομική λύση που 
αναβαθμίζει την επιχείρησή σας στο νέο πρότυπο και λειτουργεί απροσκοπτα με τα μελάνια 
pigment DURABrite Ultra και τα μέσα ετικετών PE Matte Label, έτσι ώστε να σας προσφέρει 
τέλειες ετικέτες κάθε φορά.

Εικονογράμματα που παραβιάζουν τη νομοθεσία 
σχετικά με το ΠΕΣ

Οι ετικέτες σε πλήρη γκάμα χρωμάτων εκτυπώνονται 
κατ' απαίτηση και είναι συμβατές με το ΠΕΣ

1

1

2

1

1
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1  Διαφορετικοί τρόποι κάλυψης προτυπωμένων 
εικονογραμμάτων ΠΕΣ

2  Κενά εικονογράμματα

1  Εκτυπώστε με σαφήνεια τα ακριβή εικονογράμματα και τις 
ζητούμενες πληροφορίες κατ' απαίτηση

Χωρίς 
σύμβολο

" Οι εξειδικευμένες διαδικασίες της Eastman 
δεν αφήνουν περιθώρια για σφάλματα. 
Γι' αυτό εμπιστευόμαστε ένα σύστημα 
δημιουργίας ετικετών που προσφέρει 
αξιόπιστη και απτή υποστήριξη στη ροή 
των υλικών εντός της εγκατάστασης σε 
συνδυασμό με όλες τις διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας. Με αυτά τα κριτήρια, τα συστήματα 
της Epson είναι ιδανικά για εμάς."

  Ando den Engelsman, Υπεύθυνος Ποιοτικού 
Ελέγχου στην εταιρεία Eastman Chemicals



Εκτυπωτής Μέσα

Μελάνια pigment DURABrite Ultra
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Κατασκευαστικός 
τομέας

Ετικέτα τροφίμων  
και ποτών •• •• •• •• ••

Ετικέτα  
συσκευασίας • •• •• • •• •

Ετικέτα  
καλλυντικών • •• •• •• ••

Ετικέτα ευρωπαϊκού 
προτύπου 

ενεργειακής κλάσης
• •• •• • •• •• • • •

Ετικέτα ΠΕΣ  
(πλάτος < 4 ιν.) •• • •• ••

Ετικέτα ΠΕΣ  
(πλάτος > 4 ιν.) •• ••

Τομέας 
φαρμακευτικής  
και υγείας

Ετικέτα συνταγής •• •• ••

Ετικέτα  
εργαστηρίου •• •• ••

Ετικέτα σύριγγας •• •• ••

Φαρμακευτική 
ετικέτα •• •• ••

Λιανεμπόριο

Επιγραφή  
για το ράφι • •• •• •

Ετικέτα τιμής • •• •• •

Ετικέτα συνταγής •• •• •• •

Έκδοση  
εισιτηρίων

Εισιτήριο  
εκδήλωσης • •• ••

Πλαστική  
ταυτότητα • •• •• •

•• Συνιστάται
• Επίσης κατάλληλο

Κάθε προϊόν στη σειρά ColorWorks διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα προϊόντα και τα μέσα που είναι κατάλληλα 
για κάθε εφαρμογή.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τα μέσα, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/colorworks

ΠΟΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο συνδυασμός της νέας τεχνολογίας PrecisionCore, της ακρίβειας στην 
τοποθέτηση κουκκίδων και της ανώτερης ποιότητας των μελανιών Epson 
εξασφαλίζουν εκτυπώσεις κορυφαίας ποιότητας, αξιοπιστία και ταχύτητα.
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Τεχνολογία PrecisionCore

Η τεχνολογία PrecisionCore είναι η πιο 
εξελιγμένη αρχιτεκτονική κεφαλών 
εκτύπωσης της Epson. Βασίζεται στην 
κορυφαία στην αγορά τεχνολογία Micro TFP. 
Η PrecisionCore είναι η δύναμη που κρύβεται 
πίσω από τη φημισμένη και κορυφαία στην 
αγορά διάρκεια και ποιότητα εκτυπώσεων της 
Epson και παρέχεται στις υψηλές ταχύτητες 
που απαιτούνται για εμπορικές και 
βιομηχανικές εκτυπώσεις. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να βασίζεστε στους εκτυπωτές 
ColorWorks C7500/C7500G, προκειμένου να 
παρέχετε συνεπή και ακριβή αποτελέσματα, 
ειδικά σε μικρά κείμενα, γραφικά και 
γραμμικούς κώδικες.

Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού 
μεγέθους (variable-sized droplet 
technology - VSDT)

Χάρη στην τεχνολογία Epson VSDT 
απολαμβάνετε τον τέλειο συνδυασμό 
ταχύτητας, ποιότητας και αποδοτικής χρήσης 
των μελανιών. Το καταλληλότερο μέγεθος 
σταγονιδίων μελανιών στοχεύει τις 
διαφορετικές περιοχές μιας εκτύπωσης με 
σκοπό την επίτευξη ευκρίνειας σε περιοχές με 
τις μικρότερες λεπτομέρειες, προσφέροντας 
παράλληλα βέλτιστη απόδοση σε 
μεγαλύτερες περιοχές του χρώματος.

Αυτοσυντήρηση

Κάθε φορά που χρειάζεται να 
πραγματοποιηθεί κάποια εσωτερική 
συντήρηση από τον εκτυπωτή, δεν χρειάζεται 
να κόβετε το χαρτί ή να διακόπτετε την 
παραγωγή των ετικετών. Η κεφαλή 
εκτύπωσης τοποθετείται σε δύο θέσεις: στη 
θέση "εκτύπωση" και στη θέση "αρχική". Όταν 
πραγματοποιείται η συντήρηση, η κεφαλή 
απλώς μετακινείται στην αντίστοιχη θέση.

Λειτουργία αντικατάστασης κουκκίδων

Τα μπλοκαρισμένα ακροφύσια συνήθως 
αποκαθίστανται γρήγορα και αυτόματα, αλλά 
εάν το ακροφύσιο παραμείνει προσωρινά 
μπλοκαρισμένο, αυτό δεν μειώνει την 
ποιότητα εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα παρακείμενα ακροφύσια 
μπορούν να εκτυπώνουν μεγαλύτερα 
σταγονίδια μελανιών, προκειμένου να 
καλύπτουν την περιοχή εκτύπωσης που 
επηρεάζεται.

Με λειτουργία αντικατάστασης 
κουκκίδων

Χωρίς λειτουργία 
αντικατάστασης κουκκίδων

Τεχνολογία επαλήθευσης  
ακροφυσίων (NVT)

Οι εκτυπωτές μας έχουν σχεδιαστεί να 
προσφέρουν τέλειες εκτυπώσεις κάθε  
φορά με ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη.  
Η τεχνολογία NVT εκτελείται πάντα στο 
παρασκήνιο και εντοπίζει και επαναφέρει  
τη μέγιστη απόδοση των μπλοκαρισμένων 
ακροφυσίων.

Σήμα εντοπισμού

Piezo = 
Αισθητήρας

Piezo = 
Ενεργοποιητής

Υπολειπόμενος 
κραδασμός (αλλαγή 
πίεσης)

Σήμα προγράμματος 
οδήγησης

Τεχνολογία pigmented μελανιών

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η σειρά 
ColorWorks C7500 ανταποκρίνεται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις  
των πελατών μας, σχεδιάσαμε δύο τύπους 
pigmented μελανιών, για να καλύψουμε 
ειδικά ορισμένες ανάγκες για συγκεκριμένες 
εφαρμογές. 

Τα μελάνια DURABrite Ultra της Epson  
είναι ιδανικά για πελάτες που χρειάζονται 
ανθεκτικές εκτυπώσεις και εκτυπώνουν  
κατά κύριο λόγο σε ματ μέσα. Τα μελάνια 
UltraChrome DL προσφέρουν υψηλή 
ποιότητα και εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
γυαλιστερά μέσα.



ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Προγράμματα οδήγησης λειτουργικού συστήματος Microsoft 
Windows OS και λογισμικό Epson InstallNavi

Η αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή θα φανεί εύκολη ακόμη και σε μη 
έμπειρους χρήστες χάρη στο InstallNavi, το ενσωματωμένο λογισμικό 
της Epson. Αυτό το λογισμικό σάς καθοδηγεί σε κάθε βήμα, 
εξασφαλίζοντας εγκατάσταση χωρίς σφάλματα από την 
τοποθέτηση του εκτυπωτή έως τη διαμόρφωση των μέσων.

Εκτός από το λογισμικό InstallNavi της Epson, για τη σειρά C7500 
παρέχονται και τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή των Microsoft 
Windows®, για να μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από κάθε εφαρμογή 
Windows.

Άμεσος χειρισμός

Η νέα γλώσσα προγραμματισμού εκτυπωτή, η ESC/Label, σάς 
προσφέρει τη δυνατότητα να χειρίζεστε τον εκτυπωτή της σειράς 
C7500 από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή/και αρχιτεκτονική 
λογισμικού. Επίσης, η γλώσσα ESC/Label είναι συμβατή με τη γλώσσα 
ZPL II, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση των 
μονόχρωμων εκτυπωτών ετικετών παλαιού τύπου. Επιπλέον,  
η ροή δεδομένων ZPL II μπορεί εύκολα να εμπλουτιστεί με  
χρώμα, χρησιμοποιώντας τις καινούργιες εντολές ESC/Label  
ή το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης εκτυπωτή της Epson.

+

=

Εικόνα φόντου Μεταβλητά δεδομένα

Εκτυπωμένη ετικέτα

Εγγενή προγράμματα οδήγησης για κορυφαία επαγγελματικά 
λογισμικά δημιουργίας ετικετών

Τα εγγενή προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιούν γλώσσα 
προγραμματισμού ESC/Label, για να μπορούν οι εφαρμογές λογισμικού 
να αποκτούν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν όλες τις βασικές 
λειτουργίες της σειράς C7500. Τα προγράμματα οδήγησης είναι 
διαθέσιμα για λήψη από την ιστοσελίδα του παρόχου του λογισμικού.

Προγράμματα οδήγησης SAP HPV

Η Epson είναι ο πρώτος κατασκευαστής εκτυπωτών που υποστηρίζει 
το HVP (High Volume Printing) της SAP. Έτσι, απολαμβάνετε την 
καλύτερη δυνατή απόδοση και χρηστικότητα όταν εκτυπώνετε 
πλούσια σε χρώμα δεδομένα μεγάλου όγκου από το SAP. Αυτή η έννοια 
αποτελεί μέρος του SAP EH&S WWI, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται 
ένα πρόγραμμα οδήγησης για Windows (που ανέπτυξε η SAP) το οποίο 
δεν εξαρτάται από τον εκτυπωτή, αλλά είναι εγκατεστημένο στο 
διακομιστή WWI.
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Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προσφέρουμε λύσεις λογισμικού 
που είναι καινοτόμες και ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών. Η σειρά 
ColorWorks είναι συμβατή με τους κορυφαίους παρόχους λογισμικού, 
καθώς και με τις ενσωματωμένες γλώσσες προγραμματισμού και 
προσομοιώσεις. Αυτό σάς προσφέρει τις εξελιγμένες λειτουργίες που 
χρειάζεστε, αλλά επίσης διευκολύνει την αντικατάσταση των 
παλαιότερων τεχνολογιών.



ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΤΥΠΟΙ  
ΜΕΣΩΝ

Premium Matte Ticket

Βελτιστοποιημένο για γραφικά και 
φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, αυτό το 
απαλό, φωτεινό λευκό ματ χαρτί inkjet με 
επικάλυψη και πάχος 127 μm (107 g/m), είναι 
ιδανικό για εισιτήρια και σήμανση.

Premium Matte Label

Ιδανικές για εκτυπώσεις εφάμιλλες μιας 
φωτογραφίας, αυτές οι απαλές, φωτεινές 
λευκές ετικέτες διασφαλίζουν εκτυπώσεις που 
στεγνώνουν γρήγορα και είναι ανθεκτικές 
στις γρατσουνιές, το νερό και τη θερμότητα.

High Gloss Label

Αυτές οι ετικέτες με εξαιρετικά γυαλιστερή 
επικάλυψη διαθέτουν μικροπόρους και 
απορροφητική επιφάνεια για εκτυπώσεις 
εφάμιλλες μιας φωτογραφίας και μόνιμο 
κολλητικό υλικό από ακρυλικό που μπορεί  
να κολλάει σε διάφορες επιφάνειες.

Ιδανικό για εκτύπωση εισιτηρίων, πλαστικών 
ταυτοτήτων, επιγραφών για ράφια και σήμανσης

Ανώτερη ματ επικάλυψη για εκτυπώσεις εφάμιλλες 
φωτογραφίας

Γρήγορο στέγνωμα και αποτελέσματα ανθεκτικά  
σε γρατσουνιές και νερό

Ιδανικές για ετικέτες γραμμοκώδικα, συσκευασίας 
καταναλωτικών προϊόντων, φαρμακευτικές και 
άλλες

Το μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό είναι πολύ 
ανθεκτικό στη θερμότητα, ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

Οι εκτυπώσεις είναι ανθεκτικές σε κηλίδες,  
νερό και άλλα υγρά

Ιδανικές για ετικέτες προϊόντων και συσκευασίας 
καταναλωτικών προϊόντων

Μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό με μεγάλη 
αντοχή στη θερμότητα

Οι εκτυπώσεις είναι ανθεκτικές σε κηλίδες,  
νερό και άλλα υγρά

PE Matte Label 

Εκτυπώστε ανθεκτικές, συνθετικές ετικέτες 
που μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσμενείς 
συνθήκες. Οι ετικέτες υψηλής ποιότητας και 
με δυνατότητα σάρωσης δεν 
μουτζουρώνονται και είναι ανθεκτικές στο 
νερό και στις περισσότερες χημικές ουσίες.

Ετικέτα BOPP High Gloss

Λευκές ετικέτες BOPP (προπυλένιου 
διαξονικού προσανατολισμού) με inkjet 
επικάλυψη υψηλής στιλπνότητας και με 
ανθεκτικό στο νερό κολλητικό υλικό από 
ακρυλικό για μόνιμη επικόλληση.

Ετικέτα BOPP Satin Gloss 

Λευκές ετικέτες satin-gloss BOPP με inkjet 
επικάλυψη με ανθεκτικό στο νερό κολλητικό 
υλικό από ακρυλικό για μόνιμη επικόλληση.

Πιστοποίηση BS5609 για εφαρμογές σχετικά  
με τη σήμανση ΠΕΣ των χημικών προϊόντων

Εξαιρετική αντοχή και αξιοπιστία. Αντοχή στις 
περισσότερες χημικές ουσίες

Μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό με 
εξαιρετική αντοχή στο νερό και τη θερμότητα

Εξαιρετικά γυαλιστερή επικάλυψη, ιδανική για 
υψηλής ποιότητας ετικέτες καταναλωτικών 
προϊόντων 

Ανθεκτικές, συνθετικές (με βάση το 
πολυπροπυλένιο) ετικέτες 

Αντοχή στο νερό και πολλά άλλα υγρά

Μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό  
για όλες τις χρήσεις

Επικάλυψη satin-gloss, ιδανική για υψηλής 
ποιότητας ετικέτες καταναλωτικών προϊόντων 

Ανθεκτικές, συνθετικές (με βάση το 
πολυπροπυλένιο) ετικέτες 

Αντοχή στο νερό και πολλά άλλα υγρά

Μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό για  
όλες τις χρήσεις
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Εκτυπώστε γραφικά και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας σε μεγάλη 
γκάμα μέσων, σε ματ και γυαλιστερά μέσα με επικάλυψη. Τα μελάνια 
pigment Epson DURABrite Ultra και UltraChrome DL εξασφαλίζουν 
καθαρές εκτυπώσεις δίχως μουτζούρες, με μεγάλη αντοχή στο νερό  
και σε άλλα υγρά.



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εκτυπωτές Αναλώσιμα

Όνομα Διασύνδεση Κωδικός 
προϊόντος

Όνομα Τύπος Χωρητικότητα Κωδικός 
προϊόντος

Εικόνα

ColorWorks C7500 USB και 
Ethernet

C31CD84012 SJMB7500 Κουτί 
συντήρησης

C33S020596

SJIC26P(C) Κυανό 294,3 ml C33S020619

SJIC26P(M) Πορφυρό 294,3 ml C33S020620

SJIC26P(Y) Κίτρινο 294,3 ml C33S020621

SJIC26P(K) Μαύρο 294,3 ml C33S020618

ColorWorks C7500G USB και 
Ethernet

C31CD84312 SJMB7500 Κουτί 
συντήρησης

C33S020596

SJIC30P(C) Κυανό 294,3 ml C33S020640

SJIC30P(M) Πορφυρό 294,3 ml C33S020641

SJIC30P(Y) Κίτρινο 294,3 ml C33S020642

SJIC30 P(K) Μαύρο 294,3 ml C33S020639

ColorWorks C3500 USB και 
Ethernet

C31CD54012CD SJMB3500 Κουτί 
συντήρησης

C33S020580

SJIC22P(C) Κυανό 32,5 ml C33S020602

SJIC22P(M) Πορφυρό 32,5 ml C33S020603

SJIC22P(Y) Κίτρινο 32,5 ml C33S020604

SJIC22P(K) Μαύρο 32,6 ml C33S020601

ColorWorks C831 USB και 
Ethernet

C11CC68132 GJIC5(C) Κυανό 32,5 ml C13S020564

GJIC5(M) Πορφυρό 32,5 ml C13S020563

GJIC5(Y) Κίτρινο 32,5 ml C13S020565

GJIC5(K) Μαύρο 97,8 ml C13S020566

ColorWorks C3400 USB  
Ethernet

C31CA26012
C31CA26032

SJIC15P Τρίχρωμο CMY 78,9 ml C33S020464

TU-RC7508 C32C815471 Σύστημα 
ανατύλιξης

1 Η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή. Η τυπική εγγύηση του εκτυπωτή διαρκεί 1 χρόνο ή 500 χλμ. συνολικού μήκους εκτύπωσης, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Συμβουλευτείτε τον 
εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Epson για τα προαιρετικά πακέτα παράτασης της εγγύησης που προσφέρονται στην περιοχή σας.

2 Η διάρκεια ζωής του ColorWorks C7500 ορίζεται στα 500 χλμ. μήκους χαρτιού που τροφοδοτήθηκε στο προϊόν.
3 Όταν η εκτύπωση γίνεται σε μέσα Epson PE Matte Label.
4 Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την TÜV Rheinland LGA Products GmbH, τον Αύγουστο του 2014. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη αναφορά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://assets.epson-europe.
com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-report-corrected.pdf

5Συμμορφώνεται με τα πρόσφατα πρότυπα του ΠΕΣ σχετικά με τη σήμανση των χημικών προϊόντων.
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C3400 C3500 C831 C7500  C7500G

Τεχνολογία Μέθοδος εκτύπωσης Σειριακός εκτυπωτής 
inkjet (MicroPiezo)

Σειριακός εκτυπωτής 
inkjet (MicroPiezo)

Σειριακός εκτυπωτής 
inkjet (MicroPiezo)

Γραμμικός εκτυπωτής 
(PrecisionCore 

MicroTFP)

Γραμμικός εκτυπωτής 
(PrecisionCore 

MicroTFP)

Διαμόρφωση 
ακροφυσίων

180 ακροφύσια ανά 
χρώμα

360 ακροφύσια ανά 
χρώμα

360 ακροφύσια ανά 
χρώμα

600 ακροφύσια ανά 
χρώμα

600 ακροφύσια ανά 
χρώμα

Χρώματα Πορφυρό, Κίτρινο, 
Κυανό

Πορφυρό, Κίτρινο, 
Κυανό, Μαύρο

Πορφυρό, Κίτρινο, 
Κυανό, Μαύρο

Πορφυρό, Κίτρινο, 
Κυανό, Μαύρο

Πορφυρό, Κίτρινο, 
Κυανό, Μαύρο

Τεχνολογία μελανιών DURABrite™ Ultra DURABrite™ Ultra DURABrite™ Ultra DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης Μέγ. 92 χιλ./δευτ. σε 
360 × 180 DPI (πλάτος 

εκτύπωσης 56 χιλ.)

Μέγ. 103 χιλ./δευτ. σε 
360 × 360 DPI (πλάτος 

εκτύπωσης 56 χιλ.)

Μέγ. 92 χιλ. / δευτ. σε 
360 × 360 DPI

Μέγ. 300 χιλ./δευτ. σε 
600 × 1.200 DPI 

(πλάτος εκτύπωσης 
108 χιλ.)

Μέγ. 300 χιλ./δευτ. σε 
600 × 1.200 DPI 

(πλάτος εκτύπωσης 
108 χιλ.)

Ανάλυση εκτύπωσης Μέγ. 720 × 360 DPI Μέγ. 720 × 360 DPI Μέγ. 5.760 × 1.440 DPI Μέγ. 600 × 1.200 DPI Μέγ. 600 × 1.200 DPI

Πλάτος εκτύπωσης Μέγ. 104 χιλ. Μέγ. 104 χιλ. Μέγ. 203 χιλ. Μέγ. 108 χιλ. Μέγ. 108 χιλ.

Μέσα Format Ρολό (εξωτερική 
διάμετρος 4 ιν.), 

Αναδιπλούμενο χαρτί

Ρολό (εξωτερική 
διάμετρος 4 ιν.), 

Αναδιπλούμενο χαρτί

Αναδιπλούμενα μέσα 
με οδοντωτά άκρα

Ρολό (εξωτερική 
διάμετρος 8 ιν.), 

Αναδιπλούμενο χαρτί

Ρολό (εξωτερική 
διάμετρος 8 ιν.), 

Αναδιπλούμενο χαρτί

Πλάτος Ελάχ. 30 χιλ., 
Μέγ. 112 χιλ.

Ελάχ. 30 χιλ.,  
Μέγ. 112 χιλ.

Ελάχ. 76 χιλ.,  
Μέγ. 241 χιλ.

Ελάχ. 50 χιλ.,  
Μέγ. 112 χιλ.

Ελάχ. 50 χιλ.,  
Μέγ. 112 χιλ.

Τύπος Συνεχής ετικέτα, 
Συνεχές χαρτί, 

Διάτρητη ετικέτα, 
Χαρτί με μαύρα 

σημάδια, Ετικέτα με 
μαύρα σημάδια

Συνεχής ετικέτα, 
Συνεχές χαρτί, 

Διάτρητη ετικέτα, 
Χαρτί με μαύρα 

σημάδια, Ετικέτα με 
μαύρα σημάδια

Συνεχές χαρτί, 
Διάτρητη ετικέτα

Διάτρητη ετικέτα, 
Χαρτί με μαύρα 

σημάδια, Ετικέτα με 
μαύρα σημάδια

Διάτρητη ετικέτα, 
Χαρτί με μαύρα 

σημάδια, Ετικέτα με 
μαύρα σημάδια

Γενικά Διασυνδέσεις USB 2.0 Type B, 
διασύνδεση Ethernet, 

(100 Base-TX /  
10 Base-T) 

(προαιρετικά)

USB 2.0 Type B, 
διασύνδεση Ethernet, 

(100 Base-TX /  
10 Base-T)

USB 2.0 Type B, 
διασύνδεση Ethernet, 

(100 Base-TX /  
10 Base-T), Αμφίδρομη 

παράλληλη

USB 2.0 Type A, 
διασύνδεση Ethernet, 

(100 Base-TX /  
10 Base-T)

USB 2.0 Type A, 
διασύνδεση Ethernet, 

(100 Base-TX /  
10 Base-T)

Αυτόματο κοπτικό Περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται – Περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται

Τάση τροφοδοσίας 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 110 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 110 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Κατανάλωση ισχύος Αναμονή: 
Περίπου 5 W, 
Εκτύπωση: 

Περίπου 26 W

Αναμονή: 
Περίπου 3 W, 
Εκτύπωση: 

Περίπου 30 W

Αναμονή:  
Περίπου 8 W, 
Εκτύπωση:  

Περίπου 33 W

Αναμονή:  
Περίπου 4 W, 
Εκτύπωση: 

Περίπου 86 W

Αναμονή:  
Περίπου 4 W, 
Εκτύπωση:  

Περίπου 86 W

Θερμοκρασία / υγρασία Αποθήκευση: 
-20~60 °C 

(5~85 % RH), 
Εκτύπωση: 10~35 °C 

(20~80 % Σχετική 
υγρασία)

Αποθήκευση: 
-20~60 °C 

(5~85 % RH), 
Εκτύπωση: 10~35 °C 

(20~80 % Σχετική 
υγρασία)

Αποθήκευση: 
-20~40 °C  

(5~85 % RH), 
Εκτύπωση: 10~35 °C 

(20~80 % Σχετική 
υγρασία)

Αποθήκευση: 
-20~60 °C  

(5~85 % RH), 
Εκτύπωση: 5~35 °C  
(20~80 % Σχετική 

υγρασία) 

Αποθήκευση: 
-20~60 °C 

(5~85 % RH), 
Εκτύπωση: 5~35 °C 
(20~80 % Σχετική 

υγρασία)

Διαστάσεις προϊόντος 255 × 275 × 261 χιλ. 
(πλάτος x βάθος x 

ύψος)

310 × 283 × 261 χιλ. 
(πλάτος x βάθος x 

ύψος)

464 × 465 × 224 χιλ. 
(πλάτος x βάθος x 

ύψος)

392 × 598 × 395 χιλ. 
(πλάτος x βάθος x 

ύψος)

392 × 598 × 395 χιλ. 
(πλάτος x βάθος x 

ύψος)

Βάρος προϊόντος 10 κιλά 12 κιλά 12,68 κιλά 37 κιλά 37 κιλά

Λογισμικό Προγράμματα οδήγησης 
εκτυπωτών

Windows Windows Windows Windows Windows

Σύνολο εντολών – – – ESC/Label ESC/Label

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
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Στην Epson καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και κατασκευάζουμε πρωτοποριακά και ανώτερης ποιότητας προϊόντα που είναι αξιόπιστα, 
ανακυκλώσιμα και με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Χρησιμοποιούμε λιγότερους φυσικούς πόρους, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ενός 
καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες. 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.


