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OBŢINEŢI 
R E Z U LTAT E 
MAI BUNE CU 
LAbeLWorks

Sunt disponibile următoarele tipuri de tastaturi: QWERTY, AZERTY, QWERTZ şi CYRILLIC. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.epson.ro.

Nefiind suficient de mulţumiţi cu proiectarea unei game de 
imprimante de etichete şi benzi premiate, care oferă cea mai 
bună valoare şi cele mai multe opţiuni de pe piaţă, continuăm 
să depăşim limitele din sectorul imprimării de etichete. 

Aplicaţia noastră Epson iLabel, o premieră mondială, permite crearea convenabilă 
de etichete de pe dispozitive smartphone şi tablete, în timp ce noile modele din gama 
largă de benzi beneficiază de tehnologiile de transfer termic şi strălucire în întuneric.

Îmbunătăţiţi siguranţa, sporiţi eficienţa sau pur şi simplu uşuraţi-vă ziua – cu 
o imprimantă de etichete şi cu bandă LabelWorks pentru orice nevoie, nu există 
nicio limită pe care să nu o puteţi atinge. 



•  Cea mai mică şi mai uşoară imprimantă de etichete 
de 24 mm pentru birou de pe piaţă1 

• Flexibilă:

-  Pentru birou: conectaţi-o la un PC prin USB şi 
Label Editor sau API

-  Portabilă: conectaţi-o la un dispozitiv inteligent 
prin Bluetooth şi Epson iLabel

•  Conectaţi-vă prin Bluetooth şi aplicaţia gratuită 
Epson iLabel

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 6 şi 24 mm 
(benzi din seria LC)

•  Cea mai rapidă imprimantă de etichete cu viteze 
de imprimare de până la 35 mm/s

• Opţiuni de conectivitate:

-  La PC prin USB, Ethernet sau LAN Wi-Fi şi 
Label Editor sau prin API

-  La un dispozitiv inteligent prin Wi-Fi dispozitiv 
la dispozitiv şi Epson iLabel

•  Cuţit de tăiere semi-automat, complet automat 
şi tăiere pe jumătate

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 6 şi 36 mm 
(benzi din seria LC)

CREAŢI ŞI PARTAJAŢI WIRELESS

LAbeLWorks LW-600P LAbeLWorks LW-1000P

Am integrat în mod convenabil Bluetooth, Wi-Fi® şi aplicaţiile în lumea imprimării 
de etichete. Acum puteţi crea etichete de la PC, tabletă sau smartphone – şi puteţi 
partaja imprimanta de etichete cu colegii – prin intermediul aplicaţiei gratuite 
Epson iLabel. Disponibilă pentru iOS™ şi Android™, aplicaţia Epson iLabel poate 
fi descărcată gratuit din App Store sau Google Play.

Atunci când sunteţi ocupaţi cu etichetarea bunurilor şi pachetelor sau cu sortarea dosarelor, nu doriţi să depindeţi 
de un PC. De aceea imprimantele de etichete LabelWorks LW-600P şi LW-1000P sunt foarte bine conectate, 
fiind compatibile practic cu orice echipamente cu Bluetooth sau internet, cum ar fi dispozitivele smartphone sau 
tabletele. Aceasta este calea rapidă şi flexibilă de imprimare a etichetelor pe care o poate partaja oricine. Alegeţi 
versatilul model LabelWorks LW-600P, cea mai mică şi uşoară imprimantă de etichete pe care o puteţi conecta 
la un computer sau o puteţi purta prin birou, sau puternicul model LabelWorks LW-1000P, cea mai rapidă 
imprimantă pentru etichete, proiectată pentru producţia intensă de etichete de mare volum.



O ETICHETĂ PENTRU ORICE

• Se conectează la PC sau MAC

•  Importaţi şi imprimaţi date în 
formatele csv, txt şi xls(x)

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 
6 şi 36 mm (benzi din seria LC)

•  Se conectează la PC sau MAC sau 
o puteţi lua cu dumneavoastră

•  Ecran iluminat cu funcţie de 
previzualizare a imprimării, pentru 
a uşura utilizarea

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 
6 şi 24 mm (benzi din seria LC)

•  Utilizare dublă - imprimă etichete 
pentru utilizare temporară sau pe 
termen lung

•  Imprimare fără margini, pentru crearea 
de semne mai mari prin intermediul 
alăturării a patru etichete

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi 
între de 50 şi 100 mm 
(consumabile din seria RC)

LAbeLWorks Pro100LAbeLWorks LW-900PLAbeLWorks LW-700

La orice lucru vă gândiţi, sunt şanse mari să avem o etichetă pentru acesta. Unele dintre 
benzile unice de etichete din gama noastră largă includ tehnologii de transfer termic 
pentru personalizarea de îmbrăcăminte, de strălucire în întuneric, pentru îmbunătăţirea 
siguranţei şi de înfăşurare a cablurilor, pentru a spori rezistenţa şi durabilitatea. 

Pe lângă benzile noastre de etichete, gama noastră de imprimante de etichete a fost concepută pentru a satisface 
o serie de cerinţe profesionale. Să luăm, spre exemplu, LabelWorks Pro100. Fiind proiectată special pentru instalaţii 
şi personal de întreţinere, aceasta poate imprima două tipuri de etichete: etichete de calitate superioară, durabile, 
pentru semnalistică permanentă şi abţibilduri temporare pentru întreţinere şi etichete cu adrese.

LabelWorks LW-700 este dezvoltată pentru a uşura viaţa celor care lucrează atât la birou cât şi pe teren, oferind 
flexibilitate prin portabilitate sau prin conectare la PC. Iar modelul LabelWorks LW-900P îmbunătăţeşte viteza de 
execuţie pentru sarcinile de birou şi departamentele de back office, prin intermediul software-ului care poate importa 
şi imprima datele în format csv, txt şi xls(x) pe medii de tipărire cu lăţimi de până la 36 mm.



ORGANIZARE SIMPLIFICATĂ 

•  Imprimantă de etichete compactă, 
ideală pentru birou

•  Salvaţi şi accesaţi 30 de design-uri 
de etichete

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 
6 şi 12 mm (benzi din seria LC)

•  Imprimantă de etichete mobilă solidă, 
dar uşoară

•  Carcasă de protecţie din cauciuc 
şi geantă de transport rezistentă

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 
6 şi 18 mm (benzi din seria LC)

•  Imprimă coduri de bare şi până la 
4 rânduri de text 

•  Ecran iluminat pentru vizibilitate 
sporită în condiţii de iluminare slabă

•  Compatibilă cu etichete cu lăţimi între 
6 şi 18 mm (benzi din seria LC)

LAbeLWorks LW-300 LAbeLWorks LW-400VPLAbeLWorks LW-400

Vă ajută să vă organizaţi – asta face cel mai bine gama LabelWorks. Indiferent că vă aflaţi 
în birou, într-un depozit sau pe drum, există o imprimantă Epson de etichete care va 
îndeplini sarcinile mai eficient.

Ocupându-se de toate cerinţele de etichetare din birou, inclusiv de îndosariere şi arhivare, modelul compact 
LabelWorks LW-300 vă asigură că nu veţi mai pierde niciodată timp în căutarea unui dosar. Puteţi reapela în orice 
moment cele 30 de design-uri preferate de etichete pentru a accelera execuţia sarcinilor zilnice. Pentru lucrătorii din 
birouri care au nevoie de etichete mai mari, LW-400 imprimă până la 4 rânduri şi are un ecran cu fundal iluminat – 
perfect pentru medii întunecate. 

Concepută pentru profesioniştii din domeniul întreţinerii şi montajului, solidul model LabelWorks LW-400VP are 
o carcasă rezistentă din cauciuc pentru a o proteja împotriva zgârieturilor şi şocurilor. Acesta este furnizat cu spaţiu 
suficient pentru adaptorul CA şi cu benzi suplimentare, pentru a fi siguri că LW-400VP va ţine pasul cu dumneavoastră. 



eTIcHeTe reZIsTenTe

SERIA DE ROLE DE HÂRTIE EPSON LC

Fluorescentă
Strălucire în întuneric

Rezistentă la călduRă 

ÎNFĂŞURARE PE CABLUÎNFĂŞURARE PE CABLU
Bandă albă cu text negru, care este proiectată pentru a fi înfăşurată 
pe cabluri, pentru o citire mai uşoară a etichetelor. 
Lăţimi de 24 mm şi 36 mm

FLUORESCENTĂ
Bandă galbenă sau verde fluorescentă, care atrage atenţia, cu text 
negru, cea mai strălucitoare din această gamă. 
Lăţimi de 12 mm şi 18 mm

STRĂLUCIRE ÎN ÎNTUNERIC
Absoarbe lumina artificială sau naturală, apoi o emite timp 
de 8 ore; este ideală pentru medii întunecate şi etichete 
de siguranţă.
Lăţime de 18 mm

REZISTENTĂ LA CĂLDURĂ 
Rezistând la temperaturi foarte ridicate de până la 225 grade Celsius, 
această bandă de siguranţă este ideală pentru mediile care prezintă 
pericole. 
Lăţime de 12 mm

Nicio altă gamă de benzi nu vă oferă o valoare mai bună. Datorită celei mai mari 
lungimi de bandă de pe piaţă, de până la 9 m, şi a celor mai mici margini la imprimare, 
veţi descoperi că benzile noastre de etichete durează mult mai mult între alimentările 
cu cerneală. 

Gama noastră de benzi de etichete vă oferă, de asemenea, cele mai multe opţiuni în ceea ce priveşte lăţimea – de 
la 6 la 100 mm. Iar selecţia extinsă de materiale, dimensiuni şi culori vă permite să aveţi întotdeauna la dispoziţie 
eticheta potrivită pentru nevoile dumneavoastră, inclusiv benzile de etichete cu strălucire în întuneric, cu posibilitate 
de înfăşurare pe cabluri şi cu rezistenţă la căldură, pe care nu le veţi găsi nicăieri în altă parte. 

Benzile de etichete Epson sunt rezistente şi au fost testate complet pentru durabilitate, ceea ce le face ideale pentru 
orice utilizare, inclusiv în condiţii industriale dificile.



Transfer Termic

Mată
HÂRTIE MATĂ

STANDARD   STANDARD   STANDARD

Metalică

REFLECTORIZANTĂ

ADEZIV PUTERNIC

TransparenTă

NUANţE vII

CULORI 
PAsTELATE

BENZI CONTINUE LATE

TrAnsfer TerMIc 
Bandă albă inovatoare cu text negru, care poate fi aplicat prin 
transfer termic direc pe îmbrăcăminte pentru a crea ecusoane 
rezistente. 
Lăţime de 12 mm

MATĂ
Bandă argintie mată cu text negru care are un aspect modern. 
Uşor de scanat şi, prin urmare, ideală pentru coduri de bare. 
Lăţimi de 12 mm şi 24 mm

HÂRTIE MATĂ
Suprafaţă albă mată care este uşor de scris şi care poate 
fi imprimată cu text negru. 
Lăţime de 12 mm

METALICĂ
Bandă lucioasă cu aspect premium argintie sau aurie 
cu text negru. 
Lăţime de 12 mm

cuLorI PAsTeLATe
Bandă de culoare roşie sau galbenă pastelată cu text negru, 
care oferă o opţiune mai subtilă. 
Lăţimi de la 6 mm până la 36 mm

REFLECTORIZANTĂ
Bandă argintie cu text negru care poate fi utilizată atât la interior, 
cât şi la exterior, pentru a îmbunătăţi vizibilitatea în condiţii de 
iluminare slabă. 
Lăţime de 18 mm

STANDARD
Valoare excelentă şi perfectă pentru utilizare zilnică, cu variante 
de text roşu, albastru sau negru. 
Lăţimi de la 6 mm până la 36 mm

ADEZIV PUTERNIC
Strat de adeziv foarte puternic pentru o fixare de lungă durată. 
Variante de bandă galbenă, albă şi transparentă cu text negru. 
Lăţimi de la 9 mm până la 18 mm

TRANSPARENTĂ
Bandă transparentă cu text negru sau alb. Ideală pentru 
eşantioane de laborator sau etichete mai discrete. 
Lăţimi de la 6 mm până la 36 mm

NUANŢE VII 
Bandă neagră cu text alb, care este mai subtilă atunci când este 
utilizată pe suprafeţe negre, însă este, în continuare, uşor de citit. 
Lăţimi de 12 mm şi 18 mm

benZI conTInue LATe2

Etichete mari, lungi şi durabile, potrivite pentru diverse medii, 
inclusiv pentru interior şi exterior. 7 culori de bandă, inclusiv 
negru, transparent şi 5 variaţiuni de culoare pentru banda 
cu cerneală (text).
Lăţimi de 50 şi 100 mm şi lungime de 15 m

ETICHETE PRETĂIATE2

Etichete albe din hârtie pre-tăiate cu reacţie termică pentru 
etichete cu adrese şi etichete temporare destinate întreţinerii.
Disponibile cu dimensiunile de 45x90 mm, în role de 
500 etichete

Etichete 
pretăiate
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1. În comparaţie cu imprimantele de etichete cu transfer termic pentru birou care imprimă pe lăţimi de până la 24 mm, disponibile pe piaţa din Europa în luna iunie 2013
2. Consumabile din seria RC doar pentru LabelWorks Pro100

Android este marcă comercială a Google Inc. iOS este marcă comercială a Apple Inc.
Produsele şi ofertele de garanţie nu sunt disponibile pentru toate ţările. Vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentantul Epson din zona dumneavoastră.

Ofertele de garanţie nu sunt disponibile pentru toate ţările. Vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentantul Epson din zona dumneavoastră. 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro 

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.


