
Epson ColorWorks C7500 (012)
VERI SAYFASI

C7500, kısa süreli renkli etiket baskısında mükemmel bir çözüm sunar. 
Üreticiler artık, etiket ihtiyaçlarını kurum içinde güvenilir ve uygun 
maliyetli bir şekilde üstün hız ve kaliteyle üretebilecekler. C7500, kısa 
süreli ve özelleştirilmiş etiketleri talep üzerine üreterek ön baskı ile 
bağlantılı maliyetleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Güvenilir ve tutarlı sonuçlar

C7500, üreticilerin etiketlerini kurum içinde veya ihtiyaç anında tutarlı ve yüksek kaliteli 
olarak üretebilmelerini sağlar. Yazıcı, güvenilir ve yüksek kaliteli sonuçlar üretebilmek 
için yeni PrecisionCore baskı kafasına sahiptir. Nozül Onaylama Teknolojimiz (NVT) ve 
nokta yedekleme, tutarlı baskı sonuçları için yanlış baskıları ve ölü pikselleri önlemeye 
yardımcı olur.

Yüksek hızlar

Yiyecek ve içecek ürünleri, paketler ve kutuların yanı sıra AB Enerji Etiketleri ve GHS 
Etiketleri dahil yüksek kaliteli çeşitli etiketler üretir. 300 mm/sn'ye varan baskı hızları ile 
etiketlerinizi bazı yerleşik termal mono yazıcılarla aynı hızda ve tam renkli olarak 
yazdırabilirsiniz.

Ekonomik

C7500 ile talep üzerine etiket basmak, etiket sarfiyatı ve geniş bir etiket envanteri gibi 
ön baskıyla ilgili maliyetleri ortadan kaldırmaya da yardımcı olur. Yüksek kapasiteli ayrı 
mürekkep kartuşları, sadece kullanılan rengin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir ve 
bu, baskı başına maliyeti azaltır. Baskı kafası yazıcının kullanım ömrü boyunca 
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır1, böylece asla değiştirmeniz gerekmez.

Minimum bakım ile kolay kullanım

LCD kumanda paneli ile C7500'ı kurmak daha kolay olamazdı. En yeni yazıcı komut 
setimiz ESC/Label, yazıcının hemen hemen her işletim sistemi ile entegre olabilmesini 
sağlar. Ayrıca cihaz, yazıcı uygulamasını destekleyecek bir dizi yazılım programı ile 
birlikte geliyor. NVT aynı zamanda nozüllerin tıkanmasını önleyen otomatik bakım 
sağlar.

TEMEL ÖZELLIKLER

Üstün güvenilirlik ve dayanıklılık
PrecisionCore baskı kafası ile tutarlı 
sonuçlar ve uzun yazıcı ömrü
Zamandan ve paradan tasarruf edin
İsteğe bağlı renkli etiket baskı ile 
kolaylaştırılmış etiket üretimi
Yüksek hız ve yüksek baskı kalitesi
300 mm/sn'ye varan baskı hızlarında 
600x1200dpi görüntü çözünürlüğü
Düşük bakım, daha az aksaklık süreleri
Otomatik bakım sağlayan kalıcı baskı kafası 
ve NVT
Kolay entegrasyon
Hemen hemen her işletim sistemi ile 
entegrasyon sağlayan yeni ESC/Label 
programlama dili



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Baskı Yöntemi PrecisionCore MicroTFP Satır yazıcı
Nozül Konfigürasyonu Renk başına 600 nozül
Renkler Siyah, Cyan, Sarı, Macenta
Mürekkep teknolojisi DURABrite™ Ultra
Kategori Endüstriyel renkli etiket yazıcısı

BASKI
Baskı Hızı Max. 300 mm/san. geçişte 600 x 1.200 İnç başına nokta (30.000.000 108 mm)
Baskı Çözünürlüğü 600 x 1.200 İnç başına nokta
Baskı Genişliği maks. 108 mm

DESTEKLENEN ORTAM
Formatlar Rulo (8" dış çap)
Genişlik Min 50 mm, Max 112 mm
Tip Kalıp kesim etiketi, Siyah işaret etiketi

GENEL
Bağlantılar USB 2.0 Tip A, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Otomatik kesici Evet Birlikte gelir
Güç Kaynağı Dahili
Besleme voltajı 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Güç tüketimi Printing: Appx. 86 W, Bekleme modunda: Appx. 4 W
Sıcaklık / nem Printing: 5~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH)
Ürün boyutları 392 x 598 x 397 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı 36,7 kg

LOJISTIK BILGILERI

SKU C31CD84012

Barkod 8715946544427

Boyutlar Tekli ambalajlama 575 x 793 x 540 mm

Karton Ağırlığı 44 Kg

Parça 1 Birimler

Menşe Ülke Çin

Palet boyutu 8 Parça

Epson ColorWorks C7500 (012)

TESLIMAT IÇERIĞI

Ayrı Mürekkep Kartuşları
Ana cihaz (ünite)
Maintenance box
Rulo kağıt
Yazılım (CD)
USB kablosı

TÜKETIM MALZEMESI

SJIC26P(K): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Black)
 C33S020618

SJIC26P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Cyan)
 C33S020619

SJIC26P(M): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Magenta)
 C33S020620

SJIC26P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Yellow)
 C33S020621

SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500, 
C7500G

 C33S020596

1. ) ColorWorks C7500 modelinin kullanım ömrü, 500 km kağıt
besleme uzunluğu olarak ifade edilebilir

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


