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Špeciálne tlačiarne Epson Colorworks
C7500G 

Špeciálna tlačiareň Epson ColorWorks C7500G

Popis

Epson ColorWorks C7500G - kombinuje vynikajúcu kvalitu tlače s dlhou životnosťou! Tlačí najlepšie na lesklé médiá!

Zoznámte sa s novými štandardami pre spoľahlivú, vysokorýchlostnú a vysokokvalitnú farebnú tlač etikiet, ktoré spĺňajú všetky 
požiadavky na označovanie kladené dnešnými výrobcami. Kombinácia robustnej konštrukcie s najnovšou technológiou Epson 
zabezpečuje vynikajúci výkon tlačiarne v priemyselnom prostredí. Nový PrecisionCore linehead umožňuje rýchlu tlač etikiet.

 » Dlhá životnosť - štandardné kovové šasi, rezačka a 
voliteľne navíjač / odvíjač zaručuje dlhú prevádzkovú 
životnosť tlačiarne v akomkoľvek prostredí

 » Nákladovo efektívne - efektívne, veľkokapacitné 
samostatné atramentové kazety pomáhajú udržať nízke 
náklady

 » Možnosť pridania farby do premenných dát - prostred-
níctvom jednoduchého programového rozšírenia ZPLII

 » Plug and play - upgrade a nahradenie čiernobielej 
tlačiarne etikiet rýchlo a ľahko vďaka vstavanej emulácie 

ZPL II
 » Odolná tlač - vďaka pigmentovým atramentom Epson 

DURABrite Ultra a UltraChrome DL sú etikety odolnejšie 
voči rozmazaniu, vytvoreniu tieňov a šmúh, ale sú rovna-
ko i vodeodolné

 » Jednoduchá manipulácia - intuitívny ovládací panel, 
ľahká výmena atramentových kaziet

 » Inovatívne technológie PrecisionCore linehead a 
PrecisionCoreTM inkjet technology zaručujú rýchlu 
tlač a ohromujúcu kvalitu vytlačených etikiet

Dôležité prednosti
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Médiá 

 » papierové a plastové s matným aj lesklým povrchom

Softvér Inovatívne technológie

 » Microsoft Windows OS drivers and Epson InstallNavi 
software: Softvér InstallNavi umožňuje jednoduchú 
a bezproblémovú inštaláciu tlačiarne. Tlačiť môžete z 
ľubovoľnej aplikácie Windows s ovládačmi tlačiarne 
Microsoft Windows®

 » Direct Command Control: Vstavaný ESC / Label jazyk 
je kompatibilný so ZPL II. Tlačiareň tak možno ovládať z 
akéhokoľvek operačného systému.

 » Ovládače for leading professional labelling soft-
ware: stiahnete priamo na webe výrobcu

 » Technológia PrecisionCore využíva výkonné mikro-
-mechanické prvky na nanášanie kvapôčiek atramentu. 
Počas tlače nedochádza k vzniku tepla, čím sa tlačová 
hlava neopotrebováva, a tak ju nie je potrebné meniť

 » Nozzle Verification Technology (NVT) zabezpečuje 
trvalú a súvislú kvalitu tlače - detekuje zablokované 
trysky a neustále pracuje v zákulisí za účelom maximali-
zovania spoľahlivosti a zníženia prípadných prestojov

 » Variable Sized Droplet Technology (VSDT) poskytuje 
perfektnú kombináciu rýchlosti, kvality a efektívneho 
využitia atramentu. Zvolí optimálnu veľkosť kvapôčky 
atramentu, či sa jedná o detail alebo veľkú plochu farby. 
Výsledkom je dokonalý obraz vyrobený s optimálnou 
efektivitou.

Technické paraametre

 » Metóda tlače: Line printer (PrecisionCore MicroTFP)
 » Farby: Magenta, Yellow, Cyan, Black
 » Atramentová technológia: UltraChrome DL
 » Tlačové rozlíšenie:  Max. 600 × 1,200dpi
 » Rýchlosť tlače: max. 300mm/sek pri 600 × 1,200dpi (pri 

šírke tlače 108mm)
 » Šírka tlače: max. 108mm
 » Typy médií: vyseknuté etikety, etikety s fotoznačkou
 » Formát medií: kotúč, leporelo
 » Šírka média: min. 50mm, max. 112mm
 » Rozhranie: USB 2.0 Type A, Ethernet (100 Base-TX / 10 

Base-T)

 » Automatická rezačka: zabudovaná
 » Operačný systém: Windows®
 » Comand set: ESC/Label
 » Skladovacia teplota/vlhkosť: -20~60 °C ( 5~85 % RH)
 » Operačná teplota/vlhkosť: 5~35 °C ( 20~80 % RH)
 » Rozmery: 392 × 598 × 395mm (V x Š x D)
 » Hmotnosť: cca. 37.0 kg (81.57 lb) 
 » Napájacie napätie: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
 » Spotreba energie: Pokojový režim: cca. 4W, Tlač: cca. 

86W


