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PRŮMYSLOVÁ BAREVNÁ 
TISKÁRNA ETIKET 

Epson

COLORWORKS C3500

Epson Colorworks C3500 - průmyslová barevná tiskárna
Tiskárna TM-C3500 umožňuje tisknout vysoce kvalitní barevné štítky, etikety a vstupenky podle potřeby. Díky špičkové kvalitě, 
vysoké rychlosti tisku až 103 mm/s a samostatným zásobníkům s pigmentovými inkousty můžete tisknout štítky podle potřeby 
přímo ve firmě a ušetřit tak čas i peníze za služby externích dodavatelů.

Tiskněte si své vlastní štítky

Tiskárna TM-C3500 umožňuje snadné přizpůsobení a tisk vašich vlastních barevných štítků. Tato tiskárna představuje ideální ře-
šení pro tisk různých štítků na jediném zařízení, ať už se jedná o tisk štítků na obaly s barevnými logy a obrázky nebo vstupenek a 
identifikačních karet s důležitými čárovými kódy a informacemi o produktu.

Snadno použitelná čtyřbarevná tiskárna štítků

Můžete snadno tisknout na celou řadu materiálů, včetně papírů s matným nebo lesklým povrchem a fólií. To znamená, že si bu-
dete moci vytvářet štítky šité na míru konkrétním potřebám. LCD displej zobrazuje informace o hladině inkoustu a stavu tiskárny. 
Ovládání zepředu a jednoduchý software umožňují snadnou obsluhu tiskárny i bez speciálního školení.

Šetří vaše peníze

Tato tiskárna štítků je díky špičkové inkoustové technologii od společnosti Epson ideálním řešením pro snížení nákladů na tisk 
jednotlivých štítků. Zařízení je vybaveno samostatnými zásobníky inkoustu, takže stačí vyměnit pouze tu barvu, která je spotřebo-
vána, a nedojde k žádnému plýtvání inkoustem.
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TECHNOLOGIE
 » Metoda tisku Sériová inkoustová tiskárna
 » Konfigurace trysek 360 trysek pro každou barvu
 » Barvy Purpurová, Žlutá, Azurová, Černá
 » Inkoustová  DURABrite™ Ultra 

 technologie 
 » Category Stolní barevná tiskárna štítků

TISK
 » Rychlost tisku Max. 103 mm/s při 360 x 360 dpi 

    (šířka tisku 56 mm)
 » Rozlišení tisku Max. 720 x 360 dpi
 » Šířka tisku max. 104 mm

PODPOROVANÁ MÉDIA
 » Formáty Role (vnější průměr 4“),  

    Skládaný papír
 » Šířka Min 30 mm, Max 112 mm
 » Typ Nekonečný štítek, Nekonečný 

    papír, Vyřezávané štítky, Papír s  
    černými značkami, Štítek s  
    černými značkami

OBECNÉ INFORMACE
 » Rozhraní USB 2.0 typu B, Ethernetové  

    rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
 » Automatický  Ano,  součástí dodávky 

 ořezávač 
 » Zdroj napájení Externí
 » Napájecí napětí 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
 » Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Appx.  

    3 W, Printing: Appx. 30 W
 » Spolehlivost Střední počet cyklů mezi  

    poruchami: 9.800.000   
    průchodech , MTBF: 88.000  hod. 

 » Teplota / vlhkost sklad: -20~60 °C ( 5~85 % RH), 
    tisk: 10~35 °C ( 20~80 % RH)

 » Rozměry výrobku 310 x 283 x 261 mm  
    (šířka x hloubka x výška)

 » Hmotnost výrobku 12 kg

OSTATNÍ
 » Záruka 12 měsíců 

    celková délka tisku 500 km

OBSAH BALENÍ
 »  Síťový adaptér, 
 » Ovladače a pomocné programy (CD), 
 » Samostatné inkoustové kazety, 
 » Hlavní zařízení, 
 » Maintenance box, 
 » Papírové role, 
 » Návod k použití

Trvanlivé štítky

Díky zásobníkům s pigmentovými inkousty DURABrite Ultra můžete vytvořit rychle schnoucí, vysoce detailní štítky, které jsou 
odolné proti rozmazání, vodě a vyblednutí. Vysoce odolné pigmentové inkousty zajistí perfektní vzhled štítků a navíc jsou vhodné 
pro širokou škálu prostředí. Tato univerzální barevná tiskárna štítků vám také pomůže dodržet mezinárodní kritéria systému GHS 
ohledně chemického značení, protože kombinace jejích pigmentových inkoustů s médii PE Matte Label je ideální volbou pro po-
užití v náročném prostředí, jelikož výtisky jsou odolné vůči rozmazání, vodě a většině chemických látek.

Specifikace


