
ColorWorks C7500-serien 

NYE STANDARDER INDEN 
FOR UDSKRIVNING AF 
FARVEMÆRKATER



Pålidelig Hurtig Tryg

Kombinationen af det robuste 
design med den nyeste Epson
teknologi leverer enestående 
ydeevne, som er anerkendt 
i erhvervsmiljøer.

Det nye PrecisionCore-
linjehoved leverer høje 
udskrivningshastigheder på 
300 mm/sek. selv ved høje 
opløsninger på 600 × 1200 dpi.

Med en standardgaranti på 
1 år eller 500 km akkumuleret 
udskrivning1 er det hele dækket 
ind, så du behøver ikke at 
bekymre dig om reservedele.

 
Omkostningseffektiv

 
Erhvervsstyrke

Tilføj farve på dine 
variable data 

Effektive, højtydende, separate 
blækpatroner hjælper med at holde 
omkostningerne nede.

Et metallisk kabinet og automatisk 
skærefunktion som standard 
og afruller-/oprullerenhed som 
ekstraudstyr sørger for lang levetid 
i ethvert miljø.

Tilføj farver ved at anvende enkle 
programmeringsudvidelser 
på ZPLII-datastrømmen.

Plug-and-play Holdbare udskrifter Enkel at bruge

Opgrader og udskift sort-hvid printere 
hurtigt og nemt takket være den 
indbyggede ZPLII-emulering.

Takket være Epsons pigmentbaserede 
blæk, DURABrite Ultra og 
UltraChrome DL bliver udskrifterne 
mere holdbare og modstandsdygtige 
over for udtværing, blegning 
og væsker.

Et intuitivt kontrolpanel kombineret 
med problemfri ilægning af medier 
sikrer enkelt og nemt blækpatronskift 
for alle producenter.

ColorWorks C7500-serien

Epson ColorWorks C7500-serien sætter nye standarder for pålidelig 
mærkatudskrivning i farver i høj hastighed og høj kvalitet, så de opfylder 
interne mærkatbehov for nutidens producenter.

Bruger den 
pigmentbaserede 
blæk DURABrite 
Ultra

Udskriver bedst 
på matte medier

Bruger den 
pigmentbaserede 
blæk 
UltraChrome DL

Udskriver bedst 
på blanke medier

ColorWorks C7500
Ideel til udskrivning, når holdbarhed er det vigtigste

ColorWorks C7500G
Kombinerer fremragende udskrivningskvalitet 
og holdbarhed



Teknologi

Software

Microsoft Windows OS-drivere 
og Epson InstallNavi-software Direkte kommandokontrol

De oprindelige drivere 
til førende professionel 
mærkatsoftware

Baggrundsbillede Variable data

Udskrevet mærkat

InstallNavi-software guider 
dig gennem en enkel, fejlfri 
printerinstallation. Udskriv fra ethvert 
Windows-program med Microsoft 
Windows®-printerdrivere.

Det indbyggede ESC/Label-sprog er 
kompatibelt med ZPL II og tillader, at 
printeren bruges med eksisterende 
arbejdsgange. Og ESC/Label sikrer, 
at printere i ColorWorks C7500-serien 
kan styres fra ethvert operativsystem 
og/eller enhver softwarearkitektur.

De oprindelige drivere (der kan 
downloades fra softwareleverandørers 
websted) bruger ESC/Label til at gøre 
det muligt for softwareprogrammer 
at få adgang til og gøre brug af alle 
nøglefunktioner i ColorWorks 
C7500-serien.

PrecisionCore

Dysekontrolteknologi 
(NVT - Nozzle Verification 
Technology)

VSDT (Variable Sized 
Droplet teknologi)

Drevsignal

Piezo = Aktuator Piezo = Sensor

Residualvibration (trykændring)

Registreringssignal

Det nye PrecisionCore-linjehoved er 
den innovative teknologi, der styrker 
ColorWorks C7500-serien.

I modsætning til varmebaserede 
inkjetsystemer bruger PrecisionCore 
effektive mikromekaniske 
piezoelementer til at "affyre" 
blækdråber. Da der ikke anvendes 
varme, er printhovedet permanent 
og skal ikke udskiftes2.

Opnå ensartet kvalitet uden 
afbrydelser med dysekontrolteknologi 
(NVT), som registrerer blokerede 
dyser, og punktsubstitution, som 
kompenserer for dem. NVT fungerer 
konstant i baggrunden for at 
maksimere pålidelighed og 
 reducere nedetid.

Epson VSDT leverer den perfekte 
kombination af hastighed, kvalitet og 
effektivt blækforbrug. Der vælges altid 
den bedste størrelse blækdråber, så 
uanset om der er tale om fine detaljer 
eller store farveområder, er resultatet 
det perfekte billede, der er fremstillet 
med optimal effektivitet.
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1  Printhovedet er dækket af printerens garanti. Standardgarantien for printeren er 1 år eller 500 km akkumuleret, udskrevet længde, 
uanset hvilket der kommer først. Kontrollér hos den autoriserede Epson forhandler, hvilke valgfrie, udvidede garantipakker 
der er tilgængelige i dit område.

2 Produktlevetiden for ColorWorks C7500 er defineret som indføring af en papirlængde på 500 km.

ColorWorks C7500 ColorWorks C7500G

Teknologi Udskrivningsteknik Linjeprinter (PrecisionCore MicroTFP) Linjeprinter (PrecisionCore MicroTFP)

Dysekonfiguration 600 dyser pr. farve 600 dyser pr. farve

Farver Magenta, gul, cyan, sort Magenta, gul, cyan, sort

Blækteknologi DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Udskriv Udskrivningshastighed Maks. 300 mm/sek. ved 600 × 1200 dpi 
(udskrivningsbredde 108 mm)

Maks. 300 mm/sek. ved 600 × 1200 dpi 
(udskrivningsbredde 108 mm)

Udskriftsopløsning Maks. 600 × 1200 dpi Maks. 600 × 1200 dpi

Udskrivningsbredde Maks. 108 mm Maks. 108 mm

Medier Format Rulle (8 tommer udvendig diameter), 
papir i endeløse baner

Rulle (8 tommer udvendig diameter), 
papir i endeløse baner

Bredde Min. 50 mm, maks. 112 mm Min. 50 mm, maks. 112 mm

Type Mærkater på enkeltark, sort markeringspapir, 
sorte markeringsmærkater

Mærkater på enkeltark, sort markeringspapir, 
sorte markeringsmærkater

Generelt Interfaces USB 2.0 type A, Ethernet-interface 
(100 Base-TX/10 Base-T)

USB 2.0 type A, Ethernet-interface 
(100 Base-TX/10 Base-T)

Automatisk 
skærefunktion

Inkluderet Inkluderet

Forsyningsspænding 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Strømforbrug Standby: Ca. 4 watt, udskrivning: Ca. 86 watt Standby: Ca. 4 watt, udskrivning: Ca. 86 watt

Temperatur/luftfugtighed Opbevaring: -20~60 °C (5~85 % relativ fugtighed)
Udskrivning: 5~35 °C (20~80 % relativ fugtighed)

Opbevaring: -20~60 °C (5~85 % relativ fugtighed)
Udskrivning: 5~35 °C (20~80 % relativ fugtighed)

Produktets mål 392 × 598 × 395 mm (bredde × dybde × højde) 392 × 598 × 395 mm (bredde × dybde × højde)

Produktets vægt 37 kg 37 kg

Software Printerdrivere Windows® Windows®

Kommandoer ESC/Label ESC/Label

Ekstraudstyr

TU-RC7508: Oprullerenhed C32C815471

Medier

Premium Matte-mærkat

High Gloss-mærkat

PE Matte-mærkat

BOPP High Gloss-mærkat

BOPP Satin Gloss-mærkat

Hvis du ønsker en komplet liste over 
tilgængelige medier, kan du besøge 
www.epson.eu/colorworks-media

Forbrugsmaterialer

SJMB7500: Vedligeholdelsesboks C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Blækpatron (sort) C33S020618

SJIC26P(C): Blækpatron (cyan) C33S020619

SJIC26P(M): Blækpatron (magenta) C33S020620

SJIC26P(Y): Blækpatron (gul) C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Blækpatron (sort) C33S020639

SJIC30P(C): Blækpatron (cyan) C33S020640

SJIC30P(M): Blækpatron (magenta) C33S020641

SJIC30P(Y): Blækpatron (gul) C33S020642

Produktspecifikationer

Vil du vide mere, kan du besøge www.epson.eu/C7500
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Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk


