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ή αΞια ΤήΣ εγχρΩμήΣ 
εΚΤΥπΩΣήΣ ΚαΤ' 
απαιΤήΣή
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης κατ' 
απαίτηση, ένας τομέας στον οποίον πρωτοπορεί η Epson, έχουν αφήσει 
την παραδοσιακή εκτύπωση έγχρωμων ετικετών, που ολοκληρώνεται 
σε δύο στάδια, στο παρελθόν. Οι έγχρωμοι εκτυπωτές κατ' απαίτηση 
προσφέρουν πλήρη έλεγχο στην παραγωγή των ετικετών επιτρέποντάς 
σας να εκτυπώνετε τις προσαρμοσμένες έγχρωμες ετικέτες μόνο όταν 
τις χρειάζεστε και μόνο στις ποσότητες που θα χρησιμοποιήσετε.

Κατά την παραδοσιακή μέθοδο, για τη δημιουργία ετικετών χρησιμοποιούνταν θερμικοί εκτυπωτές 
που ανατύπωναν το μαύρο χρώμα επάνω στις προεκτυπωμένες ετικέτες. Με αυτήν τη μέθοδο, 
ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να είναι αργή, δαπανηρή και άβολη με συχνές διακοπές. Η σειρά των 
έγχρωμων εκτυπωτών inkjet της Epson για εκτύπωση ανάλογα με τις ανάγκες εξαλείφει εύκολα αυτά 
τα προβλήματα. Όταν έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε προσαρμοσμένες έγχρωμες ετικέτες, 
εισιτήρια και επιγραφές εσωτερικά και όποτε τα χρειάζεστε, δεν θα ανησυχείτε πλέον για το απόθεμα 
ή τις προεκτυπωμένες ετικέτες, τους χρόνους εκτός λειτουργίας κατά την παραγωγή, τη σπατάλη των 
ετικετών, τις χαμένες παραγγελίες ή τις καθυστερημένες παραδόσεις.

Ορατά οφέλη για ευρύ φάσμα εφαρμογών
Από τον κλάδο των κατασκευών και του λιανεμπορίου έως τον φαρμακευτικό και τον 
υγειονομικό και την έκδοση εισιτηρίων, υπάρχει πάντα ένα προϊόν στη σειρά των έγχρωμων 
εκτυπωτών ετικετών μας που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά χαρίζοντάς σας την ευελιξία 
να εκτυπώνετε τις ετικέτες που χρειάζεστε και όταν τις χρειάζεστε. Οι πρόσφατες προσθήκες 
στη σειρά, τα μοντέλα Epson TM-C3500 και GP-C831, είναι ιδανικές για εταιρείες που θέλουν 
να εκτυπώνουν ετικέτες που συμμορφώνονται με τα πρόσφατα πρότυπα του συστήματος 
GHS (Globally Harmonised System) σχετικά με την σήμανση των χημικών προϊόντων.

Κατασκευές
Η σειρά εκτυπωτών έγχρωμων ετικετών της 
Epson είναι ιδανική για κατασκευαστές με 
μεγάλη γκάμα προϊόντων καθώς βελτιώνει 
τις διαδικασίες διαχείρισης αποθέματος και 
ταυτοποίησης προϊόντων και ανεβάζει το 
επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών.

–  Βελτιωμένη διαχείριση αποθέματος
–  απλές λειτουργικές διαδικασίες
–  επισήμανση σημαντικών πληροφοριών
–  Καλύτερη ποιότητα ετικετών και 

βελτιωμένη προβολή επωνυμίας
–  εύκολη συμβατότητα με τα πρότυπα 

του συστήματος GHS

Τομέας φαρμακευτικής και υγείας
Το χρώμα στις ετικέτες των υγειονομικών 
υπηρεσιών βελτιώνει την οπτική αναγνώριση 
σημαντικών πληροφοριών, μειώνοντας τους 
λειτουργικούς κινδύνους σε νοσοκομεία, αλλά 
το σημαντικότερο - συμβάλλει στην παροχή 
καλύτερης φροντίδας και ασφάλειας στους 
ασθενείς.

–  επισήμανση κρίσιμων για τον ασθενή 
πληροφοριών

–  εύκολη εκτύπωση μεγάλων όγκων
–  ετικέτες με συνοχή και ευκρίνεια
–  μείωση κινδύνου σφαλμάτων

Λιανεμπόριο
Οι γρήγορες, αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις 
δημιουργίας έγχρωμων ετικετών που 
προσφέρουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε πολλές εφαρμογές εκτύπωσης στον τομέα 
της λιανικής πώλησης, από επιγραφές για τα 
ράφια, ετικέτες τιμολόγησης και προωθητικών 
ενεργειών έως ετικέτες προϊόντων που 
παρασκευάζονται εντός του καταστήματος.

–  Καλύτερη αντίληψη των προϊόντων
–  επισήμανση προδιαγραφών των 

προϊόντων
–  Βελτιωμένη προβολή επωνυμίας
–  δημιουργία ετικετών για ειδική και 

συγκεκριμένη χρήση

Έκδοση εισιτηρίων
Χάρη στους εύχρηστους έγχρωμους εκτυπωτές 
ετικετών που διαθέτουμε, μπορείτε πλέον να 
δημιουργείτε εισιτήρια για εκδηλώσεις κατ' 
απαίτηση με ειδικά προσαρμοσμένα μηνύματα 
μάρκετινγκ ή να προσθέτετε τις φωτογραφίες 
των επισκεπτών στις πλαστικές κάρτες.

–  πλήρεις δυνατότητες ελέγχου στη 
διάθεσή σας

–  προσαρμοσμένη επικοινωνία
–  Βελτιωμένη οπτική αναγνώριση

ετικέτα που εκτυπώνεται από εκτυπωτή θερμικής μεταφοράς ετικέτα που εκτυπώνεται από τον TM-C3500

πλήρης έλεγχος
εντυπωσιακό  
αποτέλεσμα

εκτυπώστε εύκολα ετικέτες, εισιτήρια και επιγραφές πλήρους 
χρώματος όπου κι όποτε τα χρειάζεστε και στις αναγκαίες 
ποσότητες.

Κάντε τα προϊόντα σας να ξεχωρίζουν με έγχρωμες ετικέτες 
υψηλής ποιότητας που εντυπωσιάζουν.

Βελτιωμένη διαχείριση αποθέματος
μειώστε το στοκ των προεκτυπωμένων ετικετών, ελαχιστοποιήστε τα υπολείμματα των ετικετών και τους χρόνους εκτός λειτουργίας 
και προλάβετε χαμένες παραγγελίες ή καθυστερημένες αποστολές.
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1.  Σχεδίαση 2.  δημιουργία 
παραγγελίας

2.  εκτύπωση 
ολόκληρου του 
περιεχομένου 
κατ' απαίτηση

3.  παραγωγή 
με εξωτερική 
ανάθεση 
(προεκτύπωση)

4.  αποστολή 5.  απόθεμα 
(διαφορετικές 
διατάξεις)

6.  μονόχρωμη 
ανατύπωση

παραδοσιακή εκτύπωση ετικετών με βελτιωμένο χρώμα (έξι στάδια):

Έγχρωμη εκτύπωση κατ' απαίτηση (μόνο δύο στάδια):

Κατασκευές
Η σειρά εκτυπωτών έγχρωμων ετικετών της 
Epson είναι ιδανική για κατασκευαστές με 
μεγάλη γκάμα προϊόντων καθώς βελτιώνει 
τις διαδικασίες διαχείρισης αποθέματος και 
ταυτοποίησης προϊόντων και ανεβάζει το 
επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών.

–  Βελτιωμένη διαχείριση αποθέματος
–  απλές λειτουργικές διαδικασίες
–  επισήμανση σημαντικών πληροφοριών
–  Καλύτερη ποιότητα ετικετών και 

βελτιωμένη προβολή επωνυμίας
–  εύκολη συμβατότητα με τα πρότυπα 

του συστήματος GHS

Τομέας φαρμακευτικής και υγείας
Το χρώμα στις ετικέτες των υγειονομικών 
υπηρεσιών βελτιώνει την οπτική αναγνώριση 
σημαντικών πληροφοριών, μειώνοντας τους 
λειτουργικούς κινδύνους σε νοσοκομεία, αλλά 
το σημαντικότερο - συμβάλλει στην παροχή 
καλύτερης φροντίδας και ασφάλειας στους 
ασθενείς.

–  επισήμανση κρίσιμων για τον ασθενή 
πληροφοριών

–  εύκολη εκτύπωση μεγάλων όγκων
–  ετικέτες με συνοχή και ευκρίνεια
–  μείωση κινδύνου σφαλμάτων

Λιανεμπόριο
Οι γρήγορες, αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις 
δημιουργίας έγχρωμων ετικετών που 
προσφέρουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε πολλές εφαρμογές εκτύπωσης στον τομέα 
της λιανικής πώλησης, από επιγραφές για τα 
ράφια, ετικέτες τιμολόγησης και προωθητικών 
ενεργειών έως ετικέτες προϊόντων που 
παρασκευάζονται εντός του καταστήματος.

–  Καλύτερη αντίληψη των προϊόντων
–  επισήμανση προδιαγραφών των 

προϊόντων
–  Βελτιωμένη προβολή επωνυμίας
–  δημιουργία ετικετών για ειδική και 

συγκεκριμένη χρήση

Έκδοση εισιτηρίων
Χάρη στους εύχρηστους έγχρωμους εκτυπωτές 
ετικετών που διαθέτουμε, μπορείτε πλέον να 
δημιουργείτε εισιτήρια για εκδηλώσεις κατ' 
απαίτηση με ειδικά προσαρμοσμένα μηνύματα 
μάρκετινγκ ή να προσθέτετε τις φωτογραφίες 
των επισκεπτών στις πλαστικές κάρτες.

–  πλήρεις δυνατότητες ελέγχου στη 
διάθεσή σας

–  προσαρμοσμένη επικοινωνία
–  Βελτιωμένη οπτική αναγνώριση

ή σειρά δημιουργίας έγχρωμων ετικετών των εκτυπωτών ετικετών inkjet της Epson απλοποιεί με μοναδικό 
τρόπο τις παραδοσιακές διαδικασίες δημιουργίας ετικετών με βελτιωμένο χρώμα.

1.  Σχεδίαση
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Δημιουργήστε εκτυπώσεις 
υψηλής ποιότητας σε πολλά 
υλικά, όπως ματ και γυαλιστερό 
χαρτί και συνθετικά μέσα, σε 
μεγάλη γκάμα σχεδίων και 
μεγεθών

Η οθόνη LCD διευκολύνει τον 
έλεγχο των επιπέδων του μελανιού 
και της κατάστασης του εκτυπωτή

Ο δίσκος τοποθέτησης μέσων που βρίσκεται στην πίσω πλευρά 
επιτρέπει τη χρήση αναδιπλούμενων μέσων ή ρολών μεγάλης 
διαμέτρου

Το μελάνι DURABrite Ultra της 
Epson παρέχει ανθεκτικές 
εκτυπώσεις που δεν 
μουτζουρώνονται, δεν 
ξεθωριάζουν και δεν 
αλλοιώνονται από τα υγρά

Όλες οι λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας αντικατάστασης 
των αναλωσίμων, βρίσκονται στην 
πρόσοψη για εύκολη χρήση

Η τεχνολογία αυτόματου 
ελέγχου ακροφυσίων (AID) 
της Epson εντοπίζει και 
αποκαθιστά τυχόν εμφράξεις, 
εξασφαλίζοντας καθαρή 
εκτύπωση γραμμοκωδίκων

Epson TM-C3500
Οι εκτυπωτές Epson TM-C3500 προσφέρουν χρώματα υψηλής ποιότητας και 
ευελιξία με την κατ' απαίτηση εκτύπωση ετικετών, επιγραφών και εισιτηρίων. 
Με ταχύτητες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας έως 103 χιλ./δευτ. και ξεχωριστές 
φύσιγγες μελανιού pigment, η επιχείρησή σας μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και 
χρήματα καθώς δεν αναθέτετε σε τρίτους την παραγωγή ετικετών και εκτυπώνετε 
τις ετικέτες ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Κύρια χαρακτηριστικά
–  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

–  ενσωματωμένος αυτόματος μηχανισμός 
κοπής

–  περιλαμβάνεται λογισμικό εύκολης 
ρύθμισης

–  Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις 
του Βρετανικού προτύπου BS5609

Ταχύτητα αντοχή Οικονομία
Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης  
έως 103 χιλ./δευτ.

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

μεμονωμένες φύσιγγες μελανιού 
και επιπλέον μαύρο μελάνι για 
οικονομική εκτύπωση

εγχρΩμΟι εΚΤΥπΩΤεΣ 
εΤιΚεΤΩν ΣειραΣ TM-C
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Epson TM-C3400 Εκτυπώστε ετικέτες, επιγραφές και εισιτήρια 
σε όλα τα χρώματα και κατ' απαίτηση με 
έναν εκτυπωτή που είναι μικρός και αρκετά 
γρήγορος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν επιτραπέζιος εκτυπωτής, αλλά και τόσο 
ισχυρός και αξιόπιστος ώστε να μπορεί να 
ενσωματωθεί εύκολα σε βιομηχανικά 
περιβάλλοντα.

Κύρια χαρακτηριστικά
–  εκτύπωση κατ' απαίτηση για μείωση των 

υπολειμμάτων, εξάλειψη της ανάγκης 
αποθήκευσης αλλά και των χρόνων 
αναμονής που συνεπάγονται οι 
προεκτυπωμένες ετικέτες

–  μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων 
χάρη στη χρήση μελανιού και όχι 
μελανοταινίας, που δεν αφήνει πουθενά 
κανένα είδωλο της εκτύπωσης

–  απευθείας έλεγχος από εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
σχεδιασμού ετικετών

–  απλός χειρισμός από την πρόσοψη 
και μικρό μέγεθος για τοποθέτηση 
κάτω από το ταμείο

–  χάρη στον ενσωματωμένο αυτόματο 
μηχανισμό κοπής εξασφαλίζετε γρήγορο 
και ακριβές φινίρισμα

–  ή τεχνολογία αυτόματου ελέγχου 
ακροφυσίων εντοπίζει και αποκαθιστά 
τυχόν εμφράξεις των ακροφυσίων 
ή καμένα pixel σε γραμμοκώδικες

–  Λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον 
χάρη στα μελάνια υδατικής βάσης και 
τη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Epson TM-C3400–LT Epson TM-C3400BK παραδείγματα ετικετών

Αποκτήστε τον έλεγχο με αυτό το μεμονωμένο 
τερματικό εκτύπωσης με δυνατότητα 
τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας και την 
εύχρηστη οθόνη αφής.

Κύρια χαρακτηριστικά
–  Λύση εκτύπωσης έγχρωμων ετικετών 

«όλα-σε-ένα» μικρών διαστάσεων που 
δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή

–  Έγχρωμη οθόνη αφής TFT για 
διαισθητικό έλεγχο με δυνατότητα 
κλίσης έως 90º

–  ανθεκτικότητα, αντοχή στη σκόνη και 
στα υγρά

–  εύκολη εκτύπωση από εφαρμογές 
Windows®

Ιδανικός για εφαρμογές δημιουργίας 
μονόχρωμων ετικετών με υψηλές απαιτήσεις 
διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων.

Κύρια χαρακτηριστικά
–  αυτό οφείλεται στο μελάνι pigment 

DURABrite Ultra της Epson, το οποίο 
είναι ανθεκτικό στις μουτζούρες, στο 
ξεθώριασμα, στο νερό και στα 
περισσότερα υγρά.

–  μέγιστη αποδοτικότητα με μια φύσιγγα 
μελανιού μεγάλης χωρητικότητας

–  Υψηλή ποιότητα και ακρίβεια με 
εκτύπωση κλίμακας του γκρι

« χάρη στη σειρά των εκτυπωτών Epson TM-C3400 
η διαδικασία δημιουργίας ετικετών απλοποιήθηκε και 
το κόστος μειώθηκε σημαντικά».

 Laurin Castellanos, Διευθυντής εργασιών, FX Luminaire
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Epson GP-C831 Κύρια χαρακτηριστικά
–  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 5760×1440

–  Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις 
του Βρετανικού προτύπου BS5609*1

–  μεμονωμένες φύσιγγες μελανιού 
μεγάλης χωρητικότητας

Το μοντέλο GP-C831 της Epson είναι ένας εκτυπωτής ετικετών inkjet Micro Piezo βιομηχανικής 
χρήσης, ιδανικός για τύμπανο μεγάλου φορμάτ GHS και ετικέτες χημικών προϊόντων.

Συνδυάζει όλα τα οφέλη ενός ανθεκτικού έγχρωμου εκτυπωτή inkjet με την ακρίβεια ενός 
τροφοδότη τράκτορα 8 ακίδων και είναι η πρώτη λύση inkjet που διαθέτει την πιστοποίηση του 
Βρετανικού προτύπου BS5609*2 (συμμορφώνεται με τα πρόσφατα πρότυπα του συστήματος 
GHS σχετικά με την σήμανση των χημικών προϊόντων). Προσφέρει ταχύτητες εκτύπωσης έως 
91,7 χιλ./δευτ.*, καλύπτει περιοχές εκτύπωσης πλάτους έως 203,2 χιλ., τροφοδοτεί ετικέτες με 
ακρίβεια για μείωση των εμπλοκών και εκτύπωση γραμμοκώδικα υψηλής πυκνότητας, κι όλα αυτά 
σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν των εκτυπωτών ετικετών θερμικής μεταφοράς. Το καινούργιο 
σύστημα προστασίας κεφαλών εκτύπωσης προστατεύει την κεφαλή μελανιού από τη σκόνη και 
διασφαλίζει αξιόπιστη και συνεχή εκτύπωση. Επιπλέον, τα προηγμένα μελάνια pigment DURABrite 
της Epson προσφέρουν μοναδική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στο νερό, στα χημικά υλικά, 
το ξεθώριασμα και τις μουτζούρες.

Οι εΚΤΥπΩΤεΣ INKJET ΥΨήΛήΣ 
πΟιΟΤήΤαΣ ΣΥνδΥαΖΟνΤαι με Τήν 
ανΘεΚΤιΚΟΤήΤα ΤΩν DOT MATRIX

αξιοπιστία
Σχεδιασμένα να λειτουργούν επί 
πέντε χρόνια (600.000 εκτυπώσεις) 
προσφέροντας εκτυπώσεις υψηλής 
ποιότητας χωρίς προβλήματα

αντοχή
Συμμόρφωση με τα πρόσφατα πρότυπα 
του συστήματος GHS σχετικά με την 
σήμανση των χημικών προϊόντων
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αγορά εκτυπωτής μέσα

Τομέας εφαρμογή TM-C3400 TM-C3500 GP-C831 Premium 
Matte Ticket

Premium 
Matte Label

High Gloss 
Label

PE Matte  
Label

Κατασκευές

Ετικέτα προϊόντος •• ••

Ετικέτα προϊόντος σε κιβώτιο • •• • ••

Ετικέτα γραμμοκώδικα με  
βελτιωμένο χρώμα • •• • ••

Ετικέτα εξαρτήματος  
συναρμολόγησης • •• •• •

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

Ετικέτα GHS  
(πλάτος > 4 ιν.) •• ••

Τομέας 
φαρμακευτικής 

και υγείας

Ετικέτα συνταγής •• •• ••

Ετικέτα εργαστηρίου •• •• ••

Ετικέτα σύριγγας •• •• ••

Φαρμακευτική ετικέτα •• •• ••

Λιανεμπόριο

Επιγραφή για το ράφι • •• •• •

Επιγραφή τιμής • •• •• •

Συνταγή •• •• •• •

Έκδοση 
εισιτηρίων

Εισιτήρια εκδηλώσεων • •• ••

Πλαστική ταυτότητα • •• •• •

ποιο προϊόν είναι κατάλληλο για σας;
Κάθε μοντέλο 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.

•• Συνιστάται
• Επίσης κατάλληλο

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τα μέσα, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/colour-label-printer

« Οι εξειδικευμένες διαδικασίες της Eastman δεν αφήνουν 
περιθώρια για σφάλματα. γι' αυτό και 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 διασφάλισης ποιότητας στην εταιρεία Eastman Chemicals στο Μίντελμπουργκ 

της Γερμανίας
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πΟιΟΤήΤα με Τή ΣΥμΒΟΛή 
ΤήΣ ΤεχνΟΛΟγιαΣ

Ο συνδυασμός των απαιτητικών 
κατασκευαστικών προτύπων με την 
τεχνολογία αιχμής inkjet MicroPiezo, 
τα μελάνια Epson DURABrite Ultra και 
τις δεκαετίες πρωτοπορίας στην 
τεχνολογία εκτυπώσεων αποτελεί 
εγγύηση για την αψεγάδιαστη 
ποιότητα των λύσεων εκτύπωσης 
inkjet που σας προσφέρουμε.

αυτόματη ανίχνευση 
μελανιού της Epson 
(Auto Ink Detection - AID)

μελάνι Epson 
DURABrite Ultra

Τεχνολογία Epson 
MicroPiezo

Χρωστικό 
σωματίδιο

Στρώμα 
περιβλήματος

Η τεχνολογία AID της Epson αποτελείται από 
έναν αισθητήρα κοντά στην κεφαλή εκτύπωσης 
που μετρά το ηλεκτρικό φορτίο της κάθε 
σταγόνας μελανιού προκειμένου να ανιχνεύσει 
εάν το ακροφύσιο εκτύπωσης έχει φράξει. Σε 
περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, 
ο εκτυπωτής ενεργοποιεί αυτόματα έναν κύκλο 
καθαρισμού και σε λίγα δευτερόλεπτα είναι 
ξανά έτοιμος για εκτύπωση, διασφαλίζοντας 
ύψιστη ακρίβεια κατά την εκτύπωση 
σημαντικών στοιχείων των εκτυπωμένων 
ετικετών, όπως είναι οι γραμμοκώδικες 
και οι έγχρωμοι κώδικες.

Οι εκτυπώσεις είναι πολύ πιο ανθεκτικές χάρη 
στο μελάνι pigment, το οποίο τοποθετείται 
στην επιφάνεια του μέσου με εξαιρετικές 
ιδιότητες αντίστασης στο φως, το νερό, την 
υγρασία και τον αέρα χάρη στο περίβλημα από 
ρητίνη του μελανιού.

Οι εκτυπωτές inkjet Epson MicroPiezo 
μεταφέρουν το μελάνι χρησιμοποιώντας, αντί 
για θερμότητα, ηλεκτρικά φορτία χάρη στα 
οποία επιτυγχάνεται ο ακριβής έλεγχος του 
μεγέθους της σταγόνας και της τοποθέτησής 
της. Με μέγεθος σταγόνων μόλις 3 picolitre, 
η ποιότητα και η ευκρίνεια βελτιώνονται 
σημαντικά. Χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής 
της κεφαλής εκτύπωσης, που ταυτίζεται με 
αυτήν του εκτυπωτή, το σύστημα είναι πολύ 
οικονομικό.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εσάς;

μελάνι Κεφαλή εκτύπωσης Συνοχή εκτύπωσης

εκτυπωτής 
έγχρωμων ετικετών 

της Epson

Μελάνι pigment =  
ντοχή στο νερό και τις γρατσουνιές, 
καλύτερη αντίσταση στο φως (UV)

Μέθοδος Micro Piezo = μόνιμη κεφαλή 
εκτύπωσης, χωρίς ανταλλακτικά και 

επιπλέον κόστος

Χωρίς σφάλματα εκτύπωσης
Χάρη στην τεχνολογία AID μπορείτε 

να πραγματοποιείτε μαζικές εκτυπώσεις χωρίς 
επιτήρηση, ιδανική για νυχτερινή χρήση

εκτυπωτής 
έγχρωμων ετικετών 

τρίτου  
κατασκευαστή

Μελάνι με βάση το υγρό χρώμα = 
τα μελάνια διαλύονται στο νερό και είναι 

πολύ ευαίσθητα στο φως (UV)

Θερμική μέθοδος = απαιτείται περιοδική 
αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης inkjet, 
πράγμα που συνεπάγεται πιθανό υψηλό κόστος

Απαιτείται παρακολούθηση 
του εκτυπωτή κατά τη χρήση
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απλό, 
διαισθητικό 
λογισμικό

Λογισμικό εύκολης εγκατάστασης NiceLabel SE for Epson Βοηθητικά εργαλεία δικτύου

Η αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή είναι εύκολη 
υπόθεση ακόμη και για τους πιο άπειρους 
χρήστες χάρη στη συμπεριλαμβανόμενη 
εφαρμογή Install Navi. Αυτό το λογισμικό σάς 
καθοδηγεί σε κάθε βήμα, από την τοποθέτηση 
έως τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του 
εκτυπωτή και των μέσων, ώστε να μην υπάρχει 
το παραμικρό περιθώριο για σφάλματα.

Δημιουργήστε και εκτυπώστε εύκολα ετικέτες 
υψηλής ποιότητας χάρη σε αυτό το 
συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό σχεδιασμού 
ετικετών. Με τα ενσωματωμένα API του 
προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson 
δεν χρειάζεται πλέον να διαμορφώνετε 
μη αυτόματα τις ρυθμίσεις προγράμματος 
οδήγησης του εκτυπωτή για Windows®.

Εγκαταστήστε και ρυθμίστε πολλούς εκτυπωτές 
σε ένα δίκτυο χάρη στο πακέτο βοηθητικών 
εργαλείων δικτύου Epson Network Utilities. 
Αυτό το λογισμικό θα σας βοηθήσει επίσης 
να δημιουργήσετε και να υλοποιήσετε 
προσαρμοσμένες εφαρμογές σε ένα δίκτυο 
και να ελαχιστοποιήσετε τους χρόνους 
εκτός λειτουργίας χάρη στις δυνατότητες 
παρακολούθησης και διαχείρισής τους 
από κάποιο κεντρικό σημείο.
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Εκτυπώστε γραφικά και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας σε μεγάλη γκάμα μέσων 
χωρίς επικάλυψη ή σε ματ και γυαλιστερά μέσα με επικάλυψη. Τα μελάνια pigment 
Epson DURABrite Ultra εξασφαλίζουν καθαρές εκτυπώσεις δίχως μουτζούρες, με 
μεγάλη αντοχή στο νερό και σε άλλα υγρά.

ειδή μεΣΩν

Premium Matte Ticket Premium Matte Label

Βελτιστοποιημένο για γραφικά και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, αυτό 
το απαλό, φωτεινό λευκό ματ χαρτί inkjet με επικάλυψη και πάχος 127 μm 
(107 g/m²), είναι ιδανικό για εισιτήρια και σήμανση. Συνεργάζεται ιδανικά 
με τα μελάνια pigment Epson DURABrite Ultra και εξασφαλίζει ποιότητα, 
αντοχή και απλότητα.

–  ιδανικό για εκτύπωση εισιτηρίων, πλαστικών ταυτοτήτων, 
επιγραφών για ράφια και σήμανσης

–  ανώτερη ματ επικάλυψη για εκτυπώσεις εφάμιλλες μιας 
φωτογραφίας

–  γρήγορο στέγνωμα και αποτελέσματα ανθεκτικά 
σε γρατσουνιές και νερό

Ιδανικές για εκτυπώσεις εφάμιλλες μιας φωτογραφίας, αυτές οι απαλές, 
φωτεινές λευκές ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με 
μελάνια pigment Epson DURABrite Ultra με αποτέλεσμα εκτυπώσεις που 
στεγνώνουν γρήγορα και είναι ανθεκτικές στις γρατσουνιές, το νερό και τη 
θερμότητα. Το ενιαίο κολλητικό υλικό από ακρυλικό προσφέρει μόνιμη και 
σταθερή επικόλληση σε διάφορες επιφάνειες, ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.

–  ιδανικές για ετικέτες γραμμοκώδικα, συσκευασίας 
καταναλωτικών προϊόντων, φαρμακευτικές και άλλες

–  Το μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό είναι πολύ ανθεκτικό 
στη θερμότητα

–  Οι εκτυπώσεις είναι ανθεκτικές σε γρατσουνιές, 
νερό και άλλα υγρά

High Gloss Label PE Matte 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 πολλές επιφάνειες. Επίσης, στεγνώνουν γρήγορα και είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικές με έξοχη αντοχή στο νερό και τη θερμότητα.

–  ιδανικές για ετικέτες προϊόντων και συσκευασίας 
καταναλωτικών προϊόντων

–  μόνιμο κολλητικό υλικό από ακρυλικό με πολύ καλή αντοχή 
στη θερμότητα

–  Οι εκτυπώσεις είναι ανθεκτικές σε γρατσουνιές, νερό και 
άλλα υγρά

Εκτυπώστε ανθεκτικές συνθετικές ετικέτες που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν δυσμενείς συνθήκες. Οι ετικέτες υψηλής ποιότητας και 
με δυνατότητα σάρωσης είναι ανθεκτικές σε γρατσουνιές, νερό και τα 
περισσότερα χημικά υλικά, με ανθεκτικό στο νερό κολλητικό υλικό από 
ακρυλικό για μόνιμη επικόλληση, εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία 
UV και τη θερμότητα.

–  πιστοποίηση BS5609 για τα πρότυπα του συστήματος GHS 
σχετικά με την σήμανση 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
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μέσα

Τύπος μορφή μέγεθος Κωδικός

TM
-C3400

TM
-C3500

G
P-C831

Premium 
Matte Ticket

ρολό, συνεχές χαρτί 80 χιλ. × 50 μ. C33S045389 • •

ρολό, συνεχές χαρτί 102 χιλ. × 50 μ. C33S045390 • •

Premium 
Matte Label

ρολό, συνεχής ετικέτα 51 χιλ. × 35 μ. C33S045417 • •

ρολό, συνεχής ετικέτα 76 χιλ. × 35 μ. C33S045418 • •

ρολό, συνεχής ετικέτα 102 χιλ. × 35 μ. C33S045419 • •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×51 χιλ. (500 ετικέτες) C33S045531 • •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×76 χιλ. (440 ετικέτες) C33S045532 • •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×152 χιλ. (225 ετικέτες) C33S045533 • •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 76 χιλ. × 51 χιλ. (650 ετικέτες) C33S045534 • •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 76 χιλ. × 127 χιλ. (265 ετικέτες) C33S045535 • •

High Gloss Label ρολό, συνεχής ετικέτα 51 χιλ. × 33 μ. C33S045536 •

ρολό, συνεχής ετικέτα 76 χιλ. × 33 μ. C33S045537 •

ρολό, συνεχής ετικέτα 102 χιλ. × 33 μ. C33S045538 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×51 χιλ. (610 ετικέτες) C33S045539 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×76 χιλ. (415 ετικέτες) C33S045540 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×152 χιλ. (210 ετικέτες) C33S045541 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 76 χιλ. × 51 χιλ. (610 ετικέτες) C33S045542 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 76 χιλ. × 127 χιλ. (250 ετικέτες) C33S045543 •

PE Matte Label ρολό, συνεχής ετικέτα 51 χιλ. × 29 μ. C33S045544 •

ρολό, συνεχής ετικέτα 76 χιλ. × 29 μ. C33S045545 •

ρολό, συνεχής ετικέτα 102 χιλ. × 29 μ. C33S045546 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×51 χιλ. (535 ετικέτες) C33S045547 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×76 χιλ. (365 ετικέτες) C33S045548 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 102 χιλ. ×152 χιλ. (185 ετικέτες) C33S045549 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 76 χιλ. × 51 χιλ. (535 ετικέτες) C33S045550 •

ρολό, διάτρητη ετικέτα 76 χιλ. × 127 χιλ. (220 ετικέτες) C33S045551 •

αναδιπλούμενα φύλλα, διάτρητη ετικέτα 203 χιλ. × 305 χιλ. (500 ετικέτες) C33S045552 •

αναδιπλούμενα φύλλα, διάτρητη ετικέτα 203 χιλ. × 152 χιλ. (1000 ετικέτες) C33S045553 •

• Υποστηριζόμενος εκτυπωτής
Για πλήρη λίστα των διαθέσιμων μέσων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.epson.eu/colour-label-printer

αναλώσιμα

Όνομα Τύπος χωρητικότητα Κωδικός εικόνα
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
SJMB3500 Κουτί συντήρησης / C33S020580
SJIC15P Τρίχρωμο CMY 78,9 ml C33S020602

SJIC20(K) μαύρο 78,7 ml C33S020602

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

εκτυπωτές

Όνομα Τύπος Κωδικός
TM-C3500 USB και 

Ethernet
C31CD54012CD

TM-C3400 USB C31CA26012
Ethernet C31CA26032

TM-C3400-LT / C31CC35021
TM-C3400BK USB C31CA26122

Ethernet C31CA26132
GP-C831 USB και 

Ethernet
C11CC68132

Λίστα εκτυπωτών και αναλώσιμων
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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-europe.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson-europe.com

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

*1Όταν η εκτύπωση γίνεται σε μέσα Epson PE Matte Label.
*2Συμμόρφωση με τα πρόσφατα πρότυπα του συστήματος GHS σχετικά με την σήμανση των χημικών προϊόντων.


