
ColorWorks - Seria C7500 

REDEFINIREA 
STANDARDELOR IMPRIMĂRII 
COLOR DE ETICHETE



Fiabilă Rapidă Sigură

Combinând un design robust cu 
cea mai nouă tehnologie Epson, 
imprimantele oferă performanţe 
excepţionale pe care se poate 
pune baza în medii industriale.

Noul cap de imprimare 
PrecisionCore oferă viteze mari de 
imprimare de 300 mm/s chiar şi la 
rezoluţii înalte de 600 × 1.200 dpi.

Cu o garanţie standard de 1 an 
sau o lungime de imprimare 
acumulată de 500 km1, totul este 
acoperit, aşa că nu trebuie să  
vă faceţi griji cu privire la piesele 
de schimb.

Economice Rezistenţă industrială
Adăugaţi culoare 
la datele variabile 

Cartuşele de cerneală eficiente, 
individuale, de mare capacitate, 
contribuie la reducerea costurilor.

Şasiul metalic standard, cuţitul 
automat şi derulatorul/reînfăşurătorul 
opţional oferă longevitate în  
orice mediu.

Adăugaţi culoare prin aplicarea unor 
simple extensii de programare la fluxul 
de date ZPLII.

Plug and play Printuri rezistente Uşor de utilizat

Modernizaţi şi înlocuiţi rapid şi uşor 
imprimantele de etichete monocrom 
datorită emulării ZPL II integrate.

Datorită cernelurilor de tip pigment 
Epson DURABrite Ultra şi UltraChrome 
DL, printurile sunt mai durabile şi mai 
rezistente la pete, la decolorare şi 
la lichide.

Un panou de comandă intuitiv, 
combinat cu încărcarea fără efort 
a rolelor de medii de tipărire şi 
schimbarea uşoară a cartuşelor de 
cerneală asigură o operare simplă şi 
fără probleme pentru toate tipurile  
de producători.

ColorWorks - Seria C7500

Epson ColorWorks seria C7500 stabileşte noi standarde pentru  
imprimarea de etichete color fiabilă, de mare viteză şi la calitate  
superioară, care satisface toate necesităţile din prezent ale  
producătorilor de a imprima etichete la nivel intern.

Utilizează 
cerneală 
tip pigment 
DURABrite Ultra

Imprimă cel mai 
bine pe medii de 
tipărire mate

Utilizează 
cerneala 
tip pigment 
UltraChrome DL

Imprimă cel mai 
bine pe medii de 
tipărire lucioase

ColorWorks C7500
Ideale pentru imprimarea în situaţiile în care durabilitatea 
este esenţială

ColorWorks C7500G
Combină calitatea excelentă a imprimării cu durabilitatea



Tehnologie

Software

Drivere pentru sistemul de 
operare Microsoft Windows  
şi software Epson InstallNavi Control comandă directă

Drivere native pentru 
programele software de 
etichetare profesionale de top

Imagine de fundal Date variabile

Etichetă imprimată

Software-ul InstallNavi vă ghidează 
pentru a instala imprimanta în mod 
simplu, fără erori. Imprimaţi din orice 
aplicaţie Windows prin intermediul 
driverelor de imprimantă  
Microsoft Windows®.

Limbajul ESC/Label integrat este 
compatibil cu ZPL II, permiţând 
imprimantei să fie utilizate cu fluxurile 
de lucru existente. În plus, ESC/Label 
asigură capacitatea de a controla 
imprimantele ColorWorks din seria 
C7500 de pe orice sistem de operare 
şi/sau arhitectură software.

Driverele native (descărcabile de 
pe site-ul web al distribuitorului 
de software) utilizează ESC/Label 
pentru a permite aplicaţiilor software 
să acceseze şi să utilizeze toate 
caracteristicile cheie ale imprimantelor 
ColorWorks din seria C7500.

PrecisionCore
Tehnologie de verificare  
a duzelor (NVT)

Tehnologie pentru picături 
de cerneală de dimensiuni 
variabile (VSDT)

Semnal acţionare

Piezo = Actuator Piezo = Senzor

Vibraţii reziduale (modificare de presiune)

Semnal detecţie

Noul cap de imprimare PrecisionCore 
reprezintă tehnologia inovatoare cu 
care este echipată ColorWorks  
seria C7500.

Spre deosebire de sistemele cu 
jet de cerneală bazate pe căldură, 
PrecisionCore utilizează elemente 
piezo micromecanice puternice 
pentru a emite picăturile de cerneală. 
Având în vedere că nu este utilizată 
căldură, capul de printare este 
permanent şi nu necesită înlocuire2.

Asiguraţi o calitate constantă 
şi neîntreruptă prin intermediul 
compensării punctelor şi tehnologiei 
de verificare a duzelor, care 
detectează duzele blocate. NVT 
funcţionează constant în fundal 
pentru a maximiza fiabilitatea şi 
pentru a reduce timpul pierdut.

Epson VSDT oferă combinaţia 
perfectă de viteză, calitate şi utilizare 
eficientă a cernelii. Întotdeauna 
este selectată dimensiunea cea mai 
bună pentru picăturile de cerneală, 
astfel că, indiferent dacă este vorba 
despre detalii fine sau de zone mari 
de culoare, rezultatul este o imagine 
perfectă, produsă cu o eficienţă 
optimă.



1  Capul de printare este acoperit de garanţia imprimantei. Garanţia standard a imprimantei este de 1 an sau o lungime de imprimare 
acumulată de 500 km, oricare dintre condiţii survine prima. Consultaţi-vă cu reprezentantul Epson autorizat pentru a vedea care  
sunt pachetele opţionale de extindere a garanţiei, disponibile în regiunea dumneavoastră.

2 Durata de viaţă pentru ColorWorks C7500 este definită ca fiind echivalentul a 500 km de hârtie alimentată.

ColorWorks C7500 ColorWorks C7500G

Tehnologie Metoda de imprimare Imprimantă liniară (PrecisionCore MicroTFP) Imprimantă liniară (PrecisionCore MicroTFP)

Configuraţia duzelor 600 duze pentru fiecare culoare 600 duze pentru fiecare culoare

Culori Magenta, Galben, Cyan, Negru Magenta, Galben, Cyan, Negru

Tehnologia cernelii DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Imprimare Viteză de imprimare Max. 300 mm/s la 600 × 1.200 dpi 
(lăţime de imprimare de 108 mm)

Max. 300 mm/s la 600 × 1.200 dpi 
(lăţime de imprimare de 108 mm)

Rezoluţie de imprimare Max. 600 × 1.200 dpi Max. 600 × 1.200 dpi

Lăţime de imprimare Max. 108 mm Max. 108 mm

Medie de 
tipărire

Format Rolă (diametru exterior 8 inci), hârtie continuă Rolă (diametru exterior 8 inci), hârtie continuă

Lăţime Min. 50 mm, Max. 112 mm Min. 50 mm, Max. 112 mm

Tip Etichete pretăiate, hârtie cu marcaj negru,  
etichete cu marcaj negru

Etichete pretăiate, hârtie cu marcaj negru,  
etichete cu marcaj negru

Informaţii 
generale

Interfeţe USB 2.0 de tip A, interfaţă Ethernet  
(100 Base-TX/10 Base-T)

USB 2.0 de tip A, interfaţă Ethernet  
(100 Base-TX/10 Base-T)

Cuţit automat Inclus Inclus

Tensiune de alimentare 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consum de energie Standby: Aprox. 4 W, Imprimare: Aprox. 86 W Standby: Aprox. 4 W, Imprimare: Aprox. 86 W

Temperatură/umiditate Depozitare: -20~60 °C (5~85 % umiditate relativă)
Imprimare: 5~35 °C (20~80 % umiditate relativă)

Depozitare: -20~60 °C (5~85 % umiditate relativă)
Imprimare: 5~35 °C (20~80 % umiditate relativă)

Dimensiuni produs 392 × 598 × 395 mm (lăţime × adâncime × înălţime) 392 × 598 × 395 mm (lăţime × adâncime × înălţime)

Greutate produs 37 kg 37 kg

Software Drivere imprimantă Windows® Windows®

Set de comenzi ESC/Label ESC/Label

Opţiuni

TU-RC7508: Reînfăşurător C32C815471

Mediu de tipărire

Etichete mate premium

Etichete cu luciu puternic

Etichete mate din PE

Etichete cu luciu puternic din BOPP

Etichete satinate lucioase din BOPP

Pentru lista completă de medii  
de tipărire disponibile, vizitaţi  
www.epson.eu/colorworks-media

Consumabile

SJMB7500: Cutie de întreţinere C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Cartuş de cerneală (negru) C33S020618

SJIC26P(C): Cartuş de cerneală (cyan) C33S020619

SJIC26P(M): Cartuş de cerneală (magenta) C33S020620

SJIC26P(Y): Cartuş de cerneală (galben) C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Cartuş de cerneală (negru) C33S020639

SJIC30P(C): Cartuş de cerneală (cyan) C33S020640

SJIC30P(M): Cartuş de cerneală (magenta) C33S020641

SJIC30P(Y): Cartuş de cerneală (galben) C33S020642

Specificaţii produs

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/C7500

Powered by

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucureşti
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.

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