
Σειρά ColorWorks C7500

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ 
ΕΤΙΚΕΤΩΝ



Αξιοπιστία Ταχύτητα Σιγουριά

Ο συνδυασμός της ανθεκτικής 
σχεδίασης με την τελευταία 
τεχνολογία της Epson προσφέρει 
εξαιρετική απόδοση, την οποία 
μπορείτε να εμπιστευτείτε σε 
βιομηχανικό περιβάλλον.

Η νέα κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore 
παρέχει υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 
300 χιλ./δευτ. ακόμα και σε υψηλή 
ανάλυση 600 × 1.200 dpi.

Με τυπική εγγύηση 1 έτους 
ή 500 χλμ. συνολικού μήκους 
εκτύπωσης1 όλα είναι καλυμμένα, 
όποτε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
για τα ανταλλακτικά.

Οικονομία Βιομηχανική αντοχή
Προσθήκη χρώματος 
σε μεταβλητά δεδομένα 

Οι αποδοτικές μεμονωμένες φύσιγγες 
μελανιών μεγάλης χωρητικότητας 
βοηθούν στη διατήρηση του κόστους  
σε χαμηλά επίπεδα.

Το μεταλλικό πλαίσιο και το αυτόματο 
κοπτικό στο βασικό εξοπλισμό και η 
μονάδα ανατύλιξης/περιτύλιξης στον 
προαιρετικό εξοπλισμό προσφέρουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον.

Προσθέστε χρώμα, εφαρμόζοντας απλές 
επεκτάσεις προγραμματισμού στη ροή 
δεδομένων ZPLII.

Άμεση συνδεσιμότητα Ανθεκτικές εκτυπώσεις Απλή χρήση

Αναβαθμίστε και αντικαταστήστε 
μονόχρωμους εκτυπωτές ετικετών 
γρήγορα και εύκολα, χάρη στην 
ενσωματωμένη προσομοίωση ZPL II.

Χάρη στα μελάνια pigment Epson 
DURABrite Ultra και UltraChrome DL, 
οι εκτυπώσεις είναι πιο ανθεκτικές, με 
μεγάλη αντοχή στις μουτζούρες, στο 
ξεθώριασμα και τα υγρά.

Ο έξυπνος πίνακας ελέγχου, σε 
συνδυασμό με την άνετη τροφοδότηση 
ρολών μέσων και την εύκολη αλλαγή 
φύσιγγας μελανιού, διασφαλίζει απλή και 
ομαλή λειτουργία για όλους τους τύπους 
κατασκευαστών.

Σειρά ColorWorks C7500

Η σειρά Epson ColorWorks C7500 θέτει νέα πρότυπα στην αξιόπιστη, γρήγορη εκτύπωση 
έγχρωμων ετικετών υψηλής ποιότητας, για να ικανοποιήσει όλες τις εσωτερικές ανάγκες 
εκτύπωσης ετικετών των σημερινών κατασκευαστών.

Χρησιμοποιεί 
μελάνια pigment 
DURABrite Ultra

Εκτυπώνει καλύτερα 
σε μέσα ματ

Χρησιμοποιεί 
μελάνια pigment 
UltraChrome DL

Εκτυπώνει 
καλύτερα σε 
γυαλιστερά μέσα

ColorWorks C7500
Ιδανικό για εκτυπώσεις όπου η διάρκεια είναι πολύ σημαντική

ColorWorks C7500G
Συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και διάρκεια



Τεχνολογία

Λογισμικό
Προγράμματα οδήγησης 
λειτουργικού συστήματος 
Microsoft Windows και λογισμικό 
Epson InstallNavi Άμεσος χειρισμός

Εγγενή προγράμματα οδήγησης 
για κορυφαία επαγγελματικά 
λογισμικά δημιουργίας ετικετών

Εικόνα φόντου Μεταβλητά δεδομένα

Εκτυπωμένη ετικέτα

Το λογισμικό InstallNavi σάς καθοδηγεί 
σε μια απλή εγκατάσταση εκτυπωτή 
χωρίς σφάλματα. Εκτύπωση από 
οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows, 
με προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή 
των Microsoft Windows®.

Η ενσωματωμένη γλώσσα ESC/Label 
είναι συμβατή με ZPL II, επιτρέποντας 
στον εκτυπωτή να χρησιμοποιείται με 
υπάρχουσες ροές εργασίας. Επιπλέον, 
η γλώσσα ESC/Label διασφαλίζει ότι ο 
εκτυπωτής της σειράς ColorWorks C7500 
μπορεί να ελεγχθεί από οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα ή/και αρχιτεκτονική 
λογισμικού.

Τα εγγενή προγράμματα οδήγησης 
(διατίθενται για λήψη από την ιστοσελίδα 
του παρόχου λογισμικού) χρησιμοποιούν 
γλώσσα ESC/Label, για να επιτρέπουν στις 
εφαρμογές λογισμικού να χρησιμοποιούν 
όλες τις βασικές λειτουργίες της σειράς 
ColorWorks C7500.

PrecisionCore
Τεχνολογία επαλήθευσης 
ακροφυσίων (NVT)

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

Σήμα προγράμματος 
οδήγησης

Piezo = Ενεργοποιητής Piezo = Αισθητήρας

Υπολειπόμενος κραδασμός (αλλαγή πίεσης)

Σήμα εντοπισμού

Η νέα κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore 
είναι η πρωτοποριακή τεχνολογία πίσω 
από τη σειρά ColorWorks C7500.

Σε αντίθεση με τα συστήματα inkjet που 
βασίζονται στη θερμότητα, η κεφαλή 
PrecisionCore χρησιμοποιεί τα ισχυρά 
μικρομηχανικά στοιχεία piezo για να 
ενεργοποιήσει τα σταγονίδια μελανιών. 
Καθώς δεν εφαρμόζεται θερμότητα, 
η κεφαλή εκτύπωσης είναι μόνιμη και 
δεν απαιτείται η αντικατάστασή της2.

Διασφαλίστε σταθερή, ομοιόμορφη 
ποιότητα με την τεχνολογία 
επαλήθευσης ακροφυσίων που ανιχνεύει 
τα μπλοκαρισμένα ακροφύσια και 
την αντικατάσταση κουκκίδων που 
τα αντισταθμίζει. Η τεχνολογία NVT 
εκτελείται πάντα στο παρασκήνιο, ώστε 
να μεγιστοποιεί την αξιοπιστία και να 
μειώνει το χρόνο εκτός λειτουργίας.

Η τεχνολογία Epson VSDT προσφέρει 
τον τέλειο συνδυασμό ταχύτητας, 
ποιότητας και αποδοτικής χρήσης των 
μελανιών. Επιλέγεται πάντα το καλύτερο 
μέγεθος σταγονιδίων μελανιών, οπότε 
είτε πρόκειται για μικρές λεπτομέρειες 
είτε για μεγάλες περιοχές χρώματος, το 
αποτέλεσμα είναι η τέλεια εικόνα, η οποία 
παράγεται με βέλτιστη αποδοτικότητα.



1  Η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή. Η τυπική εγγύηση του εκτυπωτή διαρκεί 1 έτος ή 500 χλμ. συνολικού μήκους 
εκτύπωσης, όποιο προκύψει πρώτο. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson για τα προαιρετικά πακέτα εκτεταμένης 
εγγύησης που διατίθενται στην περιοχή σας.

2 Η διάρκεια ζωής του ColorWorks C7500 ορίζεται στα 500 χλμ. μήκους χαρτιού που τροφοδοτήθηκε στο προϊόν.

ColorWorks C7500 ColorWorks C7500G

Τεχνολογία Μέθοδος εκτύπωσης Γραμμικός εκτυπωτής (PrecisionCore MicroTFP) Γραμμικός εκτυπωτής (PrecisionCore MicroTFP)

Διαμόρφωση ακροφυσίων 600 ακροφύσια ανά χρώμα 600 ακροφύσια ανά χρώμα

Χρώματα Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο

Τεχνολογία μελανιών DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης 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. 600 × 1.200 dpi Μέγ. 600 × 1.200 dpi

Πλάτος εκτύπωσης Μέγ. 108 χιλ. Μέγ. 108 χιλ.

Μέσα Μορφή Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8 ίντσες), Αναδιπλούμενο χαρτί Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8 ίντσες), Αναδιπλούμενο χαρτί

Πλάτος Ελάχ. 50 χιλ., Μέγ. 112 χιλ. Ελάχ. 50 χιλ., Μέγ. 112 χιλ.

Τύπος 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 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

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

Κατανάλωση ισχύος Αναμονή: Περίπου 4 W, Εκτύπωση: Περίπου 86 W Αναμονή: Περίπου 4 W, Εκτύπωση: Περίπου 86 W

Θερμοκρασία / Υγρασία Αποθήκευση: -20~60 °C (5~85% σχετική υγρασία)
Εκτύπωση: 5~35 °C (20~80% σχετική υγρασία)

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

Διαστάσεις προϊόντος 392 × 598 × 395 χιλ. (Πλάτος × Βάθος × Ύψος) 392 × 598 × 395 χιλ. (Πλάτος × Βάθος × Ύψος)

Βάρος προϊόντος 37 κιλά 37 κιλά

Λογισμικό Προγράμματα οδήγησης 
εκτυπωτών

Windows® Windows®

Σύνολο εντολών ESC/Label ESC/Label

Προαιρετικά εξαρτήματα

TU-RC7508: Μονάδα ανατύλιξης C32C815471

Μέσα

Premium Matte label

High Gloss label

PE Matte label

BOPP High Gloss label

BOPP Satin Gloss label

Για να δείτε τη λίστα όλων των διαθέσιμων  
μέσων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.epson.eu/colorworks-media

Αναλώσιμα

SJMB7500: Κουτί συντήρησης C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Φύσιγγα μελανιού (Μαύρο) C33S020618

SJIC26P(C): Φύσιγγα μελανιού (Κυανό) C33S020619

SJIC26P(M): Φύσιγγα μελανιού (Πορφυρό) C33S020620

SJIC26P(Y): Φύσιγγα μελανιού (Κίτρινο) C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Φύσιγγα μελανιού (Μαύρο) C33S020639

SJIC30P(C): Φύσιγγα μελανιού (Κυανό) C33S020640

SJIC30P(M): Φύσιγγα μελανιού (Πορφυρό) C33S020641

SJIC30P(Y): Φύσιγγα μελανιού (Κίτρινο) C33S020642

Προδιαγραφές προϊόντος

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epson.gr/C7500

Powered by

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.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epson.gr
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