Εκτυπωτής έγχρωμων ετικετών ColorWorks C3500

Απλοποιήστε την
παραγωγή ετικετών
σήμανσης
ραφιών

Ελέγξτε το απόθεμα των ετικετών
σας γρήγορα και εύκολα
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα του καλύτερου ελέγχου και της
μεγαλύτερης ευελιξίας στην παραγωγή ετικετών σήμανσης
ραφιών με τον εκτυπωτή ColorWorks C3500.
Αυτός ο ευέλικτος, οικονομικός εκτυπωτής υψηλής ποιότητας για έγχρωμες ετικέτες
σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε την παραγωγή ετικετών σήμανσης ραφιών (SEL)
εσωτερικά. Είτε πρόκειται για τη δημιουργία ετικετών με χρωματιστά λογότυπα είτε για
την εκτύπωση διαφημίσεων ή πληροφοριών προϊόντος, αυτός ο δυναμικός εκτυπωτής
μπορεί να καλύψει όλες σας τις ανάγκες για ετικέτες σήμανσης ραφιών.

Ευέλικτος και αποδοτικός
Προσθέστε γρήγορα και
εύκολα χρώμα στις ετικέτες και
εκτυπώστε ποικιλία μεγεθών
και στιλ

Οικονομικός
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα
του χαμηλού κόστους
εγκατάστασης και της
εύκολης ενσωμάτωσης για να
ελαχιστοποιήσετε τις διακοπές
λειτουργίας

Ζωντανά χρώματα κατ' απαίτηση
Ελέγξτε το μήκος και τη σχεδίαση της
ετικέτας, προσθέστε εικονίδια, εικόνες και
επισημάνετε τα σημαντικά μηνύματα

Ο εκτυπωτής ColorWorks σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις
Κατ' απαίτηση Εκτυπώστε όπως και
όποτε χρειάζεται - ξεχάστε το απόθεμα
με τα προτυπωμένα ρολά
Οικονομία. Εκτυπώστε σε απλό χαρτί
inkjet και αποφύγετε τα έτοιμα διάτρητα
φύλλα
Ρεαλιστικά χρώματα. Εκτυπώστε
ρεαλιστικά χρώματα επωνυμιών και
αποφύγετε τις οθόνες με χαμηλή
αντίθεση και χαμηλή ποιότητα

Μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Ξεχάστε
τη χειροκίνητη κοπή, χάραξη, αποκόλληση
και πλήρωση ετικετών που εκτυπώνονται σε
εκτυπωτές Α4
Υψηλή ποιότητα. Δημιουργήστε ζωντανές
ετικέτες γεμάτες χρώμα χρησιμοποιώντας τα
μελάνια pigment DURABrite
Εύκολη ενσωμάτωση. Η εγκατάσταση
είναι εξίσου εύκολη με αυτήν ενός οικιακού
εκτυπωτή, ενώ ο εκτυπωτής ενσωματώνεται
στην ήδη υπάρχουσα υποδομή ΙΤ σας
Ευελιξία. Ξεχάστε τους περιορισμούς στο
μήκος και το χρώμα των ετικετών, στα
εικονίδια και τις εικόνες

Το χρώμα στις λιανικές πωλήσεις
Η προσθήκη χρώματος υψηλής ποιότητας στις ετικέτες σήμανσης ραφιών σας μπορεί να είναι ένα εργαλείοκλειδί για να επηρεάσετε τις αποφάσεις των καταναλωτών τονίζοντας βασικά προϊόντα και δημιουργώντας
προσφορές που τραβούν την προσοχή.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

56%
Το 56% των αγοραστικών
αποφάσεων αναμένεται ότι θα
πραγματοποιείται εντός των
καταστημάτων έως το 20251

28%
Το 28% των αγοραστών
αποφασίζει εντός του
καταστήματος για την επωνυμία
που θα αγοράσει1

6-30%
Η προσθήκη χρώματος και
εικόνων σχετικά με τα προϊόντα
μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις
από 6 έως 30%2

Αποφύγετε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την
κεντρική εκτύπωση χιλιάδων ετικετών και απολαύστε την
ευελιξία της εκτύπωσης τοπικά, εσωτερικά και κατ' απαίτηση.

Δημιουργήστε
ετικέτες κεντρικά

Αποστείλετε με email το
PDF στα καταστήματα

Εκτυπώστε τοπικά

Επισημάνετε
αλλαγές τιμών
Προβάλλετε βασικές
πληροφορίες
προϊόντων

Δημιουργήστε ειδικές
προσφορές που τραβούν
την προσοχή
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Εκτύπωση

Τεχνολογία

Προδιαγραφές του
ColorWorks C3500
Μέθοδος εκτύπωσης

Σειριακός εκτυπωτής inkjet (MicroPiezo)

Διαμόρφωση ακροφυσίων

360 ακροφύσια ανά χρώμα

Χρώματα

Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο

Τεχνολογία μελανιού

DURABrite™ Ultra

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μέγ. 103 χιλ./δευτ. σε 360 × 360 DPI (πλάτος εκτύπωσης 56 χιλ.)

Ανάλυση εκτύπωσης

Μέγ. 720 × 360 DPI

Πλάτος εκτύπωσης

Μέγ. 104 χιλ.

Format

Ρολό (εξωτερική διάμετρος 4 ιν.), Αναδιπλούμενο χαρτί

Πλάτος

Ελάχ. 30 χιλ., Μέγ. 112 χιλ.

Τύπος

Συνεχής ετικέτα, Συνεχές χαρτί, Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα σημάδια,
Ετικέτα με μαύρα σημάδια

Διασυνδέσεις

USB 2.0 Type B, διασύνδεση Ethernet, (100 Base-TX / 10 Base-T)

Αυτόματο κοπτικό

Περιλαμβάνεται

Τάση τροφοδοσίας

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

Αναμονή: Περίπου 3 W, Εκτύπωση: Περίπου 30 W

Θερμοκρασία / Υγρασία

Αποθήκευση: -20~60 °C (5~85% Σχετική υγρασία), Εκτύπωση: 10~35 °C
(20~80% Σχετική υγρασία)

Διαστάσεις προϊόντος

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

Βάρος προϊόντος

12 κιλά

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών

Windows και Linux

1 - Το ερευνητικό έργο δύο φάσεων διεξήχθη από την FTI Consulting. Η πρώτη φάση περιελάμβανε ποιοτικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 17
παγκόσμιους ειδικούς σε προγνωστικά στοιχεία και ειδικούς από την Ευρώπη σε διάφορους τομείς, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου
2016, με σκοπό την αποκόμιση πληροφοριών και την ανάπτυξη υποθέσεων για το μέλλον του χώρου εργασίας και τους μεταβαλλόμενους ρόλους
του εργατικού δυναμικού έως το 2025. Η δεύτερη φάση περιελάμβανε ποσοτική online έρευνα που διεξήχθη από την ομάδα στρατηγικών
συμβουλών και ερευνών της FTI Consulting από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2016. Στους ερωτηθέντες περιλαμβάνονταν υπάλληλοι πλήρους
απασχόλησης από πέντε μεγάλους τομείς (εταιρείες, κατασκευαστικός κλάδος, εκπαίδευση, υγεία και λιανικό εμπόριο) από χώρους εργασίας από
όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, στις γλώσσες της περιοχής τους. Συνολικά, η έρευνα συμπληρώθηκε
από n=7.016 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα αναλύονται ως εξής ανά χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
(1.329), Γαλλία (1.308), Γερμανία (1.427), Ιταλία (1.526), Ισπανία (1.426). Οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα αναλύονται ως εξής ανά
κλάδο: εταιρείες (2.051), κατασκευαστικές (1.519), εκπαίδευση (1.090), υγεία (1.215), λιανικό εμπόριο (1.139). Το n=7.016 αποδίδει περιθώριο
σφάλματος 3% +/- με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, τυπικό στον κλάδο. Επισημαίνεται ότι εφαρμόστηκε η τυπική σύμβαση για τη στρογγυλοποίηση
και, κατά συνέπεια, ορισμένα σύνολα δεν αντιστοιχούν στο 100%.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία έρευνας ή τις υπηρεσίες έρευνας αγοράς της FTI Consulting, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
Market.Research@fticonsulting.com
2 - http://www.retail-manager.com/155-2/
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson ή επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 198 62 12
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.

