
Řada ColorWorks C7500 

NOVÝ STANDARD 
V OBLASTI TISKU 
BAREVNÝCH ŠTÍTKŮ



Spolehlivost Rychlost Jistota

Kombinace odolného provedení 
s nejnovější technologií Epson 
přináší špičkový výkon, na který 
se lze v průmyslovém prostředí 
spolehnout.

Nové tiskové hlavy PrecisionCore 
zajišťují tisk velkou rychlostí 
300 mm/s i při vysokém rozlišení 
600 × 1200 dpi.

Díky standardní záruce v délce 
1 roku nebo po dosažení celkové 
délky tisku 500 km1 je celý systém 
chráněný a vy si nemusíte dělat 
starosti s náhradními díly.

 
Nízké náklady

Pro použití v náročných 
prostředích

Přidejte k proměnným datům 
barvu 

Úsporné, vysokokapacitní samostatné 
zásobníky inkoustu pomáhají udržovat 
nízké náklady.

Standardní kovové šasi, automatický 
ořezávač a volitelné odvíjecí/
navíjecí zařízení přináší dlouhou 
provozuschopnost v jakémkoli 
prostředí.

Přidejte barvu tím, že v datovém toku 
jazyka ZPL II použijete jednoduchá 
programovací rozšíření.

Funkce „plug and play“ Trvanlivé výtisky Snadná obsluha

Díky vestavěné emulaci jazyka ZPL II 
můžete snadno a rychle upgradovat 
a nahradit monochromatické tiskárny 
štítků.

Díky pigmentovým inkoustům Epson 
DURABrite Ultra a UltraChrome DL 
jsou výtisky trvanlivější a také odolné 
vůči rozmazání, blednutí a kapalinám.

Intuitivní ovládací panel spolu 
se snadným vkládáním role 
tiskového média a lehkou výměnou 
zásobníků inkoustu zajišťuje snadný, 
bezproblémový provoz pro všechny 
typy výrobců.

Řada ColorWorks C7500

Řada Epson ColorWorks C7500 určuje nové standardy spolehlivého, 
vysokorychlostního a vysoce kvalitního tisku barevných štítků a splňuje 
dnešní požadavky výrobců na vlastní tisk štítků.

Používá 
pigmentový 
inkoust 
DURABrite Ultra

Tiskne nejlépe 
na matná média

Používá 
pigmentový 
inkoust 
UltraChrome DL

Tiskne nejlépe 
na lesklá média

ColorWorks C7500
Ideální pro produkci odolných výtisků

ColorWorks C7500G
Kombinace vynikající kvality tisku a odolnosti



Technologie

Software

Ovladače pro operační systém 
Microsoft Windows a software 
Epson InstallNavi Přímé ovládání pomocí příkazů

Nativní ovladače pro špičkový 
profesionální software pro 
tvorbu štítků

Obraz na pozadí Proměnná data

Vytištěný štítek

Software InstallNavi vás provede 
jednoduchou, bezproblémovou 
instalací tiskárny. S ovladači tiskárny 
Microsoft Windows® můžete tisknout 
z jakékoli aplikace systému Windows.

Vestavěný jazyk ESC/Label je 
kompatibilní s jazykem ZPL II, což 
umožňuje využívat tiskárnu v rámci 
stávajících pracovních postupů. Jazyk 
ESC/Label navíc zajišťuje, že tiskárnu 
řady ColorWorks C7500 lze ovládat 
z libovolného operačního systému 
a/nebo softwarové architektury.

Nativní ovladače (které můžete 
stáhnout z webové stránky dodavatele 
softwaru) umožňují softwarovým 
aplikacím používat prostřednictvím 
jazyka ESC/Label všechny klíčové 
funkce tiskáren řady ColorWorks 
C7500.

PrecisionCore
Technologie kontroly 
trysek (NVT)

Technologie proměnlivé 
velikosti kapek inkoustu (VSDT)

Signál pohonu

Piezo = ovladač Piezo = snímač

Zbytkové vibrace (změna tlaku)

Signál detekce

Řada ColorWorks C7500 je vybavena 
inovativní technologií tiskových hlav 
PrecisionCore.

Na rozdíl od tepelných inkoustových 
systémů využívají hlavy PrecisionCore 
výkonné mechanické mikroprvky 
piezo, které vystřelují kapičky 
inkoustu. Protože se při procesu 
nic nezahřívá, tisková hlava je trvalá 
a nevyžaduje výměnu2.

Technologie kontroly trysek (NVT) 
v reálném čase detekuje ucpané 
trysky a nahrazuje chybějící tiskové 
body, čímž zajišuje stálou kvalitu při 
kontinuálním tisku bez přerušování. 
Technologie NVT neustále pracuje 
na pozadí, aby zajistila maximální 
spolehlivost a zkrátila prostoje.

Technologie Epson VSDT přináší 
dokonalou kombinaci rychlosti, kvality 
a úsporného využití inkoustu. Vždy je 
vybrána nejlepší velikost inkoustových 
kapek – ať se jedná o jemné detaily, 
nebo velké barevné plochy, výsledkem 
je vynikající obraz s optimální 
efektivitou.
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1  Na tiskovou hlavu se vztahuje záruka platná pro tiskárnu. Standardní záruka tiskárny platí 1 rok nebo do dosažení celkové délky tisku 
500 km, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Chcete-li získat informace o volitelných prodloužených zárukách, 
které jsou dostupné ve vaší oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Epson.

2 Životnost produktu ColorWorks C7500 je definována jako 500 km délky podávaného papíru.

ColorWorks C7500 ColorWorks C7500G

Technologie Metoda tisku Řádková tiskárna (PrecisionCore MicroTFP) Řádková tiskárna (PrecisionCore MicroTFP)

Konfigurace trysek 600 trysek pro každou barvu 600 trysek pro každou barvu

Barvy Purpurová, žlutá, azurová, černá Purpurová, žlutá, azurová, černá

Technologie inkoustu DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Tisk Rychlost tisku Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 dpi 
(šířka tisku 108 mm)

Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 dpi 
(šířka tisku 108 mm)

Rozlišení tisku Max. 600 × 1200 dpi Max. 600 × 1200 dpi

Šířka tisku Max. 108 mm Max. 108 mm

Média Formát Role (vnější průměr 8 palců), skládaný papír Role (vnější průměr 8 palců), skládaný papír

Šířka Min. 50 mm, max. 112 mm Min. 50 mm, max. 112 mm

Typ Vyřezávané štítky, papír s černými značkami, 
štítek s černými značkami

Vyřezávané štítky, papír s černými značkami, 
štítek s černými značkami

Obecné 
údaje

Rozhraní USB 2.0 typ A, ethernetové rozhraní 
(100 Base-TX / 10 Base-T)

USB 2.0 typ A, ethernetové rozhraní 
(100 Base-TX / 10 Base-T)

Automatický ořezávač Součástí dodávky Součástí dodávky

Napájecí napětí 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Příkon Pohotovostní režim: přibl. 4 W, tisk: přibl. 86 W Pohotovostní režim: přibl. 4 W, tisk: přibl. 86 W

Teplota/vlhkost Skladování: -20~60 °C (5~85% relativní vlhkost)
Tisk: 5~35 °C (20~80% relativní vlhkost)

Skladování: -20~60 °C (5~85% relativní vlhkost)
Tisk: 5~35 °C (20~80% relativní vlhkost)

Rozměry výrobku 392 × 598 × 395 mm (šířka × hloubka × výška) 392 × 598 × 395 mm (šířka × hloubka × výška)

Hmotnost výrobku 37 kg 37 kg

Software Ovladače tiskárny Windows® Windows®

Sada příkazů ESC/Label ESC/Label

Doplňky

TU-RC7508: Navíjecí zařízení C32C815471

Média

Premium Matte Label

High Gloss Label

PE Matte Label

BOPP High Gloss label

Saténově lesklý štítek BOPP

Úplný seznam dostupných médií 
naleznete na webových stránkách 
www.epson.cz/colorworks-media

Spotřební materiály

SJMB7500: Sada pro údržbu C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Zásobník inkoustu (černá) C33S020618

SJIC26P(C): Zásobník inkoustu (azurová) C33S020619

SJIC26P(M): Zásobník inkoustu (purpurová) C33S020620

SJIC26P(Y): Zásobník inkoustu (žlutá) C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Zásobník inkoustu (černá) C33S020639

SJIC30P(C): Zásobník inkoustu (azurová) C33S020640

SJIC30P(M): Zásobník inkoustu (purpurová) C33S020641

SJIC30P(Y): Zásobník inkoustu (žlutá) C33S020642

Specifikace produktu

Více informací najdete na webové stránce www.epson.eu/C7500
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EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz


