
Epson ColorWorks C7500
FIŞĂ TEHNICĂ

C7500 reprezintă ultima generaţie în sectorul imprimării de volume 
mici de etichete color. Producătorii pot să îşi asigure acum necesarul 
intern de etichete în mod fiabil şi economic, cu o viteză excepţională şi 
o calitate pe măsură. C7500 poate, de asemenea, să contribuie la 
eliminarea costurilor asociate cu preimprimarea prin producerea la 
cerere de volume mici de etichete personalizate.

Rezultate fiabile şi constante

C7500 poate ajuta producătorii să realizeze intern şi la cerere etichete de calitate 
superioară în mod constant. Imprimanta este echipată cu noul cap de imprimare 
PrecisionCore pentru a asigura rezultate fiabile, de calitate superioară. Tehnologia 
noastră unică de verificare a duzelor (NVT) şi înlocuirea punctelor contribuie la 
prevenirea imprimărilor incorecte şi a apariţiei pixelilor morţi, pentru a asigura 
imprimări constante.

Viteze ridicate

Produceţi rapid o serie de etichete de calitate superioară pentru alimente şi băuturi, 
ambalaje şi cutii, precum şi etichete cu siglele energetice UE şi cu siglele GHS. 
Datorită vitezelor de imprimare de până la 300 mm/s, puteţi să imprimaţi etichete 
complet color, la aceeaşi viteză cu imprimantele termice monocrom din prezent.

Economică

Imprimarea de etichete la cerere cu C7500 va contribui la eliminarea costurilor 
asociate cu preimprimarea, prin reducerea deşeurilor de etichete şi stocului de etichete 
mari. Datorită cartuşelor de cerneală individuale de mare capacitate nu trebuie 
înlocuită decât culoarea care este utilizată, obţinându-se, astfel, costuri foarte mici de 
imprimare. Capul de imprimare este proiectat să reziste pe toată durata de viaţă a 
imprimantei1, astfel că nu va trebui să îl schimbaţi niciodată.

Uşor de utilizat cu întreţinere minimă

Prin intermediul panoului de comandă LCD, configurarea C7500 se poate face foarte 
uşor. Cel mai nou set de comenzi pentru imprimantă, ESC/Label, permite integrarea în 
aproape orice sistem de operare. Dispozitivul este, de asemenea, furnizat cu o gamă 
completă de programe software pentru a sprijini integrarea imprimantei. NVT oferă, de 
asemenea, un sistem de întreţinere automată, pentru a preveni înfundarea duzelor.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Fiabilitate şi durabilitate excelente
Cap de imprimare PrecisionCore pentru 
rezultate constante şi o durată lungă de viaţă
Economisiţi timp şi bani
Simplificaţi producţia de etichete prin 
imprimarea la cerere a etichetelor color
Viteză ridicată şi calitate superioară
Viteze de imprimare de până la 300 mm/s la 
o rezoluţie de 600x1200 dpi
Întreţinere redusă, minimizarea timpului 
pierdut
Cap de imprimare permanent şi NVT pentru 
întreţinere automată
Integrare simplă
Un nou limbaj de programare ESC/Label 
pentru integrare în aproape orice sistem de 
operare



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Imprimantă liniară PrecisionCore MicroTFP
Configurare duze 600 duze pentru fiecare culoare
Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta
Tehnologie cerneală DURABrite™ Ultra
Categorie Imprimantă color industrială pentru etichete

PRESIUNE
Viteză de imprimare Max. 300 mm/sec la 600 x 1.200 DPI (lăţime mediu imprimat 108 mm)
Rezoluţie de imprimare 600 x 1.200 DPI
Lăţime mediu imprimat max. 108 mm
Limbaj de imprimare ESC/Label, ZPL II (emulare)

SUPORTURI COMPATIBILE
Formate Rolă (diametru exterior 8 inci)
Lăţime Min. 50 mm, Max 112 mm
Tip Etichete ştanţate, Etichetă marcaj negru

GENERAL
Conexiuni USB 2.0 tip A, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Cuţit automat Da Inclus
Sursă alimentare Intern
Tensiune de alimentare 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Consum de energie electrică Printing: Appx. 86 L, îm Standby: Appx. 4 L
Temperatură/umiditate Printing: 5~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH)
Dimensiuni produs 392 x 598 x 397 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 36,7 kg

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service, Lungime de imprimare acumulată 500 km

Optional warranty extension available

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C31CD84012

Cod de bare 8715946544427

Dimensiuni ambalaje individuale 575 x 793 x 540 mm

Greutate cutie 44 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine China

Mărime palet 6 Bucăţi (2 x 3)

Epson ColorWorks C7500

VOLUM DE LIVRAT

Cartuşe de cerneală individuale
Aparat principal
Maintenance box
Hârtie în rolă
Software (CD)
Cablu USB

CONSUMABILE

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
PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels
C33S045712
PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels
C33S045713
PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels
C33S045714
PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels
C33S045716
PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels
C33S045715
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 
labels
C33S045722
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 
labels
C33S045723
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 
labels
C33S045724
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 
labels
C33S045725
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 
labels
C33S045726

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

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