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PRŮMYSLOVÁ  
BAREVNÁ TISKÁRNA 
LESKLÝCH ETIKET 

Epson

COLORWORKS C7500G

Epson Colorworks C7500G - průmyslová barevná tiskárna
Model C7500G je skvělým řešením pro krátkodobý tisk barevných lesklých etiket. Výrobci tak mohou požadavky na tisk etiket na 
pracovišti plnit spolehlivě, za dobrou cenu, vysokou rychlostí a ve vysoké kvalitě. Tiskárna C7500G pomáhá také eliminovat nákla-
dy související s předtiskem, protože umožňuje krátkodobou tvorbu etiket šitých na míru na vyžádání.

Spolehlivé a konzistentní výsledky

Tiskárna C7500G pomáhá výrobcům na pracovišti tvořit lesklé etikety konzistentně vysoké kvality na vyžádání. Tato tiskárna je 
vybavena novou tiskovou hlavou PrecisionCore pro spolehlivé a vysoce kvalitní výsledky. Jedinečná technologie kontroly trysek 
(NVT) a nahrazení tiskových bodů brání tiskovým chybám a chybným pixelům, takže vždy získáte stejně kvalitní výtisky.

Vysoká rychlost

Nyní můžete tvořit vysoce kvalitní lesklé etikety, včetně etiket potravin a nápojů, obalů a krabic a energetických štítků EU a štítků 
GHS, a to při vysoké rychlosti. Díky rychlosti tisku až 300 mm/s nyní můžete tisknout etikety v plných barvách stejně rychle jako na 
některých výkonných termálních černobílých tiskárnách.

Hospodárnost

Tisk etiket na vyžádání pomocí tiskárny C7500G také eliminuje náklady na předtisk. Díky vysoce kapacitním samostatným zásob-
níkům inkoustu stačí vyměnit pouze vypotřebovanou barvu, takže dosáhnete nízkých nákladů na tisk. Tisková hlava vydrží po 
celou dobu životnosti tiskárny (= 500 km délky podávaného papíru), takže nebudete muset kupovat náhradní.
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TECHNOLOGIE
 » Metoda tisku Řádková tiskárna PrecisionCore 

    MicroTFP
 » Konfigurace trysek 600 trysek pro každou barvu
 » Barvy Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
 » Inkoustová  

 technologie Ultrachrome® DL
 » Kategorie Průmyslová barevná tiskárna 

    etiket

TISK
 » Rychlost tisku Max. 300 mm/s při 600 x 1.200 dpi 

    (šířka tisku 108 mm)
 » Rozlišení tisku 600 x 1.200 dpi
 » Šířka tisku max. 108 mm
 » Jazyk tisku ESC/Label, ZPL II (emulace)

PODPOROVANÁ MÉDIA
 » Formáty Role (vnější průměr 8“)
 » Šířka Min 50 mm, Max 112 mm
 » Typ Vyřezávané štítky, Štítek s černými 

    značkami

OBECNÉ INFORMACE
 » Rozhraní USB 2.0 typu A, Ethernetové 

    rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base 
    TX/ 10-Base-T)

 » Automatický  
 ořezávač Ano součástí dodávky

 » Zdroj napájení Vnitřní
 » Napájecí napětí 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
 » Spotřeba energie Tisk: prům. 86 W 

    Pohotovostní režim: prům. 4 W
 » Teplota / vlhkost Tisk: 5~35 °C ( 20~80 % RH) 

    Sklad: -20~60 °C ( 5~85 % RH)
 » Rozměry výrobku 392 x 598 x 397 mm  

    (šířka x hloubka x výška)
 » Hmotnost výrobku 36,7 kg

OSTATNÍ
 » Záruka 12 měsíců 

    celková délka tisku 500 km

OBSAH BALENÍ
 » Samostatné inkoustové kazety, 
 » Hlavní zařízení, 
 » Maintenance box, 
 » Papírové role, 
 » Software (CD), 
 » USB kabel

Snadné použití s minimální údržbou

Díky ovládacímu panelu LCD nemůže být nastavení tiskárny C7500 jednodušší. Naše nejnovější sada příkazů, ESC/Label, umožňu-
je integraci tiskárny do téměř jakéhokoli operačního systému. Zařízení je dodáváno také s celou řadou softwarových nástrojů pro 
podporu nasazení tiskárny. Technologie NVT usnadňuje údržbu, aby nedocházelo k ucpání trysek.

Základní funkce

 » Vynikající spolehlivost a odolnost: Tisková hlava PrecisionCore pro konzistentní výsledky a dlouhou životnost tiskárny
 » Šetřete čas i peníze: Optimalizace tvorby etiket díky tisku barevných lesklých etiket na vyžádání
 » Vysoká rychlost a kvalita tisku: Rychlost tisku až 300 mm/s při rozlišení obrazu 600 x1 200 dpi
 » Nízká údržba, nižší prostoje: Permanentní tisková hlava a technologie NVT pro samostatnou údržbu
 » Snadná integrace: Nový programovací jazyk ESC/Label pro integraci s téměř jakýmkoli operačním systémem

Specifikace


