
Fremstillet 
til virksom-
heden

omkostninGs-
eFFektive 
FArvemÆrkAter 
eFter Behov

epsons sortiment af farvemærkatprintere



02

vÆrdien AF FArve 
EFTER BEHOV

de seneste fremskridt i farveudskrivningsteknologi efter 
behov, et område der ledes af epson, har gjort traditionel 
farvemærkatudskrivning i to stadier til en forældet proces. 
Epsons farveprintere til udskrivning efter behov giver dig 
fuldstændig kontrol over mærkatfremstillingen, gør det 
muligt at udskrive tilpassede farvemærkater, lige når du har 
brug for dem, og i mængder som du faktisk kommer til at bruge.

Traditionelle, termiske printere blev brugt til at overskrive med sort på fortrykte mærkater. 
Men denne tilgangsvinkel kan være langsom, afbrydende, uøkonomisk og upraktisk. Epsons 
sortiment af farveinkjetprintere til udskrivning efter behov eliminerer nemt disse problemer. 
Med muligheden for internt at udskrive tilpassede farvemærkater, billetter og skilte som du vil, 
og når du ønsker det, behøver du ikke længere bekymre dig om lageret af fortrykte mærkater, 
nedetid i produktionen, mærkatspild, mistede ordrer eller forsinkede leveringer.

synlige fordele for en lang række anvendelser
Fra produktion og detailhandel til apoteksvæsen, sundhedsvæsen og billettering kan 
du finde et produkt i Epsons sortiment af farvemærkatprintere, der kan gøre en virkelig 
forskel, idet du får fleksibilitet til at udskrive de mærkater, du har brug for, når du har 
brug for dem. De seneste tilføjelser til sortimentet, Epson TM-C3500 og GP-C831, 
er ideelle til virksomheder, der ønsker at udskrive mærkater, der kan overholde de 
seneste GHS-standarder (Globally Harmonised System) for kemisk etikettering.

Fremstilling
Epsons sortiment af farvemærkatprintere 
er ideelt for producenter med et bredt 
produktsortiment, idet det forbedrer 
lagerstyring og produktidentifikation 
og forbedrer kundetjenesten.

–  Forbedret lagerstyring
–  tydelige betjeningsprocedurer
–  Fremhæv vigtige oplysninger
–  Forbedrede mærkater og branding
–  nem Ghs-overensstemmelse

Apoteks- og sundhedsvæsen
Farve på mærkater inden for 
medicinalindustrien forbedrer den visuelle 
genkendelse af vigtige oplysninger, 
reducerer driftsmæssige risici på hospitaler, 
og endnu vigtigere – det giver bedre 
patientpleje og -sikkerhed.

–  Fremhæv vigtige patientoplysninger
–  Udskriv nemt store mængder
–  ensartet, tydelig etikettering
–  reducer risikoen for fejl

detailhandel
Epsons hurtige, pålidelige og fleksible 
farvemærkatløsninger kan udbredes 
til forskellige anvendelser inden for 
detailudskrivning, lige fra hyldeskilte, 
mærkater til prissætning og 
reklamefremstød, til mærkater 
til produkter, der fremstilles i forretningen.

–  Forøg produktbevidstheden
–  Fremhæv produktspecifikationer
–  Forbedret branding
–  Fremstil specielle mærkater 

og engangsmærkater

Billettering
Du kan nu fremstille billetter til 
arrangementer efter behov med en personlig 
marketingmeddelelse, eller du kan inkludere 
de besøgendes fotos på id-skilte med 
Epsons praktiske farvemærkatprintere.

–  du har den fulde kontrol
–  tilpasset kommunikation
–  Forbedret visuel identifikation

mærkat udskrevet med en termisk transferprinter mærkat udskrevet med tm-C3500

total kontrol Øget synlighed
Udskriv nemt fuldfarvede mærkater, billetter og skilte – hvor 
og hvornår du har brug for dem, og i de mængder som du 
faktisk bruger.

Få dine produkter til at skille sig ud med iøjnefaldende 
farvemærkater i høj kvalitet.

Forbedret lagerstyring
eliminer lagerbeholdningen af fortrykte mærkater, minimer mærkatspild, nedetid i produktionen og undgå mistede ordrer eller 
forsinkede leveringer.
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1.  design 2.  Afgiv en 
bestilling

2.  Udskriv alt 
indhold efter 
behov

3.  outsourcet 
produktion 
(fortrykning)

4.  levering 5.  lager 
(forskellige 
layouts)

6.  sort-hvid 
overskrivning

traditionel udskrivning af farveforbedrede mærkater (seks stadier):

Farveudskrivning efter behov (kun to stadier):

Fremstilling
Epsons sortiment af farvemærkatprintere 
er ideelt for producenter med et bredt 
produktsortiment, idet det forbedrer 
lagerstyring og produktidentifikation 
og forbedrer kundetjenesten.

–  Forbedret lagerstyring
–  tydelige betjeningsprocedurer
–  Fremhæv vigtige oplysninger
–  Forbedrede mærkater og branding
–  nem Ghs-overensstemmelse

Apoteks- og sundhedsvæsen
Farve på mærkater inden for 
medicinalindustrien forbedrer den visuelle 
genkendelse af vigtige oplysninger, 
reducerer driftsmæssige risici på hospitaler, 
og endnu vigtigere – det giver bedre 
patientpleje og -sikkerhed.

–  Fremhæv vigtige patientoplysninger
–  Udskriv nemt store mængder
–  ensartet, tydelig etikettering
–  reducer risikoen for fejl

detailhandel
Epsons hurtige, pålidelige og fleksible 
farvemærkatløsninger kan udbredes 
til forskellige anvendelser inden for 
detailudskrivning, lige fra hyldeskilte, 
mærkater til prissætning og 
reklamefremstød, til mærkater 
til produkter, der fremstilles i forretningen.

–  Forøg produktbevidstheden
–  Fremhæv produktspecifikationer
–  Forbedret branding
–  Fremstil specielle mærkater 

og engangsmærkater

Billettering
Du kan nu fremstille billetter til 
arrangementer efter behov med en personlig 
marketingmeddelelse, eller du kan inkludere 
de besøgendes fotos på id-skilte med 
Epsons praktiske farvemærkatprintere.

–  du har den fulde kontrol
–  tilpasset kommunikation
–  Forbedret visuel identifikation

epsons farvemærkatsortiment til inkjetmærkatprintere forenkler i høj grad 
den traditionelle proces til at producere farveforbedrede mærkater.

1.  design
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Udskriv i høj kvalitet på 
en bred række materialer, 
herunder mat og blankt papir 
og syntetiske medier i en lang 
række formater og størrelser

LCD-skærm gør det nemt 
at overvåge blækniveauer 
og printerstatusoplysninger

Medieindføringsåbning bagpå 
gør det muligt at bruge endeløse 
baner eller ruller med stor diameter

Epson DURABrite Ultra-blæk 
giver langtidsholdbare 
udskrifter, der er 
modstandsdygtige over 
for udtværing, blegning 
og de fleste væsker

Alle funktioner, 
inklusive udskiftning 
af forbrugsmaterialer, 
sker fra forsiden – så den 
er nem at anvende

Epsons automatiske 
dysekontrolteknologi (AID) 
opfanger og udbedrer 
dyseblokeringer og sikrer 
nøjagtig stregkodeudskrivning

epson tm-C3500
Epsons TM-C3500 tilbyder farver i høj kvalitet og behovsstyret alsidighed til 
dine mærkater, skilte og billetter. Med udskrivningshastigheder i høj kvalitet 
på op til 103 mm/sek. og separate, pigmentbaserede blækpatroner kan din 
forretning spare tid og penge på outsourcing af mærkatproduktion ved at 
udskrive mærkater efter behov.

nøglefunktioner
–  4-farve inkjetudskrivning i høj 

kvalitet (CMYK)
–  høje udskrivningshastigheder 

på op til 103 mm/sek.
–  separate blækpatroner sparer 

dig penge, da du kun skal udskifte 
den farve, der er løbet tør

–  integreret, automatisk 
beskæringsenhed

–  medfølgende software, der er nem 
at opsætte

–  i overensstemmelse med Bs5609-
certificeringen

hurtig holdbar Økonomisk
Udskriv ved hastigheder 
på op til 103 mm/sek.

langtidsholdbar, pigmentbaseret blæk, 
der er modstandsdygtig over for 
udtværing, vand og blegning

separate blækpatroner og yderligere 
sort blæk til omkostningseffektiv 
udskrivning

tm-C-seriens 
FArvemÆrkAtPrintere
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epson tm-C3400 Udskriv mærkater, skilte og billetter i farver 
og efter behov med en printer, der er 
kompakt og hurtig nok til at blive brugt 
som en skrivebordsprinter, og som 
også er robust og pålidelig nok til at 
passe ind i erhvervsmiljøer.

nøglefunktioner
–  Udskrivning efter behov for at 

reducere spild, lagerbehov og 
ventetider, som er forbundet 
med fortrykte mærkater

–  Forbedret datafortrolighed ved brug 
af blæk i stedet for bånd, så der ikke 
efterlades noget spejlbillede 
af udskriften

–  direkte kontrol fra programmer, 
inklusive en startmærkatsoftware

–  enkel frontbetjening og kompakt 
størrelse til placering under disken

–  integreret, automatisk 
beskæringsenhed, der sikrer hurtig, 
nøjagtig efterbehandling

–  Automatisk dysekontrolteknologi 
opfanger og udbedrer 
dyseblokeringer og døde pixels 
i stregkoder

–  reduceret miljøpåvirkning med 
vandbaseret blæk og lavt 
strømforbrug

epson tm-C3400–lt epson tm-C3400Bk mærkateksempler

Tag styringen med denne stand-alone 
plug and play-udskrivningsterminal 
med brugervenlig touchskærm.

nøglefunktioner
–  kompakt, alt i en-løsning til 

udskrivning af farvede mærkater, 
ingen behov for pc

–  tFt-touchskærm i farver giver intuitiv 
kontrol og kan vippes op til 90º

–  robust, støvsikker og vandafvisende
–  nem udskrivning fra Windows®-

applikationer

Ideel til anvendelse af sort-hvid-mærkater 
med krav til høj datafortrolighed.

nøglefunktioner
–  epsons pigmentbaserede dUrABrite 

Ultra-blæk er modstandsdygtig over 
for udtværing, blegning, vand og de 
fleste andre væsker

–  maksimal effektivitet med en enkelt 
højeffektiv blækpatron

–  Gråtoneudskrivning i høj kvalitet 
og nøjagtighed

" epson tm-C3400-serien forenklede 
etiketteringsprocessen og reducerede 
omkostningerne drastisk".

 laurin Castellanos, driftsleder, FX Luminaire
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epson GP-C831 nøglefunktioner
–  ideel til store mærkater, inklusive 

storformattromle og kemisk 
etikettering

–  inkjetprinter i erhvervsstyrke 
med traktorfødning

–  høje udskrivningshastigheder 
på op til 91,7 mm/sek.*

–  Fotoudskrivning i høj opløsning 
5760 × 1440

–  i overensstemmelse med 
BS5609-certificeringen*1

–  separate blækpatroner 
med høj kapacitet

Epsons GP-C831 er en Micro Piezo-inkjetmærkatprinter i erhvervsstyrke, der er ideel til 
GHS-storformattromler og kemiske mærkater.

Den kombinerer alle fordelene i en robust farveinkjetprinter med nøjagtigheden i en 
8-nåls traktorføder, og det er den første inkjetløsning, der er blevet BS5609-certificeret*2 
(i overensstemmelse med de seneste GHS-standarder for kemisk etikettering). 
Den kan udskrive med hastigheder på op til 91,7 mm/sek.*, har udskriftsområder 
på op til en bredde på 203,2 mm, nøjagtig mærkatfødning for at reducere papirstop 
og stregkodeudskrivning i høj tæthed, alt sammen til en brøkdel af det, det ville koste 
med termiske transfermærkatprintere. Epsons netop udviklede system til beskyttelse 
af printhoved beskytter blækhovedet mod støv for at sikre pålidelig, kontinuerlig udskrivning. 
Desuden leverer Epsons avancerede, pigmentbaserede DURABrite-blæk enestående 
stabilitet og modstandsdygtighed overfor vand, kemikalier, blegning og udtværing.

inkJetUdskrivninG 
I HØJ KVALITET MØDER 
mAtriXPrinters roBUsthed

Pålidelig
Fremstillet til at levere fem års 
(600.000 udskrifter) problemfri 
udskrivning i høj kvalitet

holdbar
i overensstemmelse med de seneste 
Ghs-standarder for kemisk etikettering
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marked Printer medier

Branche Anvendelse tm-C3400 tm-C3500 GP-C831 Premium 
matte-billet

Premium 
matte-mærkat

high  
Gloss-mærkat

Pe  
matte-mærkat

Fremstilling

Produktmærkat •• ••

Produktboksmærkat • •• • ••

Farveforbedret 
stregkodemærkat • •• • ••

Assemblydel-mærkat • •• •• •

GHS-mærkat 
(<4 tommer bred) •• •• • ••

GHS-mærkat 
(>4 tommer bred) •• ••

Apoteks- og 
sundhedsvæsen

Receptmærkat •• •• ••

Laboratoriemærkat •• •• ••

Sprøjtemærkat •• •• ••

Apoteksmærkat •• •• ••

detailhandel

Hyldeskilt • •• •• •

Prismærke • •• •• •

Kvittering •• •• •• •

Billettering
Arrangementbillet • •• ••

Id-skilt • •• •• •

hvilket produkt er det bedste for dig?
de enkelte farvemærkatprintere har forskellige egenskaber. 
Tabellen nedenfor viser hurtigt, hvilket produkt og medie der er bedst egnet til hvilke anvendelser.

•• Anbefalet
• Også egnet

Hvis du har spørgsmål om Epsons produkter eller vores medier, kan du besøge www.epson.dk/farve-label-printer

" Der er ikke plads til fejl i de specifikke processer 
hos Eastman, og det er derfor, vi forlader os på 
et mærkatsystem, der leverer pålidelig og sporbar 
support for materialeforløbene på anlægget 
sammen med alle procedurerne til kvalitetskontrol. 
Derfor er Epsons systemer ideelle for os."

  Ando den engelsman
  Kvalitetsspecialist hos Eastman Chemicals i Middelburg, Tyskland

07
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kvAlitet Gennem 
teknoloGi

Kombinationen af vores nøjagtige 
produktionsstandarder, 
avancerede MicroPiezo-
inkjetteknologi, Epson DURABrite 
Ultra-blæk og årtiers lederskab 
inden for udskrivningsteknologi er 
garanti for problemfri 
kvalitet i vores 
inkjetudskrivningsløsninger.

epson Aid (Auto ink detection) epson dUrABrite Ultra-blæk epson microPiezo-teknologi

Pigmentpartikel

Indkapslingslag

Epsons AID-teknologi bruger en sensor nær 
ved printhovedet, der tæller de elektriske 
udladninger fra hver blækdråbe for at 
bestemme, om en printdyse er tilstoppet. 
Hvis der er et problem, vil printeren 
automatisk begynde en rengøringscyklus, 
og i løbet af få sekunder er printeren klar 
til at udskrive igen, så der sikres maksimal 
nøjagtighed for vigtige elementer på 
udskrevne mærkater, f.eks. stregkoder 
og farvekoder.

Udskrifterne er meget mere slidstærke 
med vores pigmentbaserede blæk, som 
ligger på mediets overflade og er meget 
modstandsdygtigt over for lys, vand, 
luftfugtighed og ozon takket være blækkets 
resin-indkapsling.

Epson MicroPiezo-inkjetprintere leverer 
blækket ved brug af elektriske udladninger 
i stedet for opvarmning, hvilket giver nøjagtig 
kontrol over dråbestørrelse og -placering. 
Med dråber så små som 3 picoliter 
forbedres kvaliteten og tydeligheden 
væsentligt. Dette system holder også 
omkostningerne nede, da printhovedet 
holder i printerens levetid.

hvad betyder det for mig?

Blæk Printhoved Udskriftsensartethed

epson 
farvemærkatprinter

Pigmentbaseret blæk = modstandsdygtig 
over for vand og udtværing, 
bedre modstandsdygtighed  

over for lys (UV)

Micro Piezo-metode = permanent 
printhoved, ingen udskiftninger, 

ingen ekstra omkostninger

Ingen fejludskrifter
AID-teknologi giver mulighed for uovervåget 

(batch) udskrivning – perfekt til 
udskrivning om natten

Anden 
farvemærkatprinter

Farvebaseret blæk = blæk opløseligt 
i vand og lille modstandsdygtighed 

over for lys (UV)

Termisk metode = nødvendigt med 
regelmæssige udskiftninger af printhoved, 

kan være dyrt

Printeren skal overvåges,  
når den er i brug
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enkel, 
intuitiv 
software

software, der er nem at opsætte nicelabel se for epson network Utilities

Den indledende printerinstallation er en nem 
opgave selv for uøvede brugere takket være 
det medfølgende Install Navi-program. Dette 
fører dig gennem hvert trin fra den fysiske 
opsætning til konfiguration af printer og 
medieindstillinger, så der ikke er plads til 
fejltagelser.

Opret og udskriv nemt mærkater i høj kvalitet 
med denne pakkede etiketteringssoftware. 
Med integrerede Epson printerdriver-API’er 
behøver du ikke længere at konfigurere 
Windows®-printerdriverindstillinger manuelt.

Installer og konfigurer flere printere i et 
netværk med Epson Network Utilities.  
Du kan også bruge denne software til at 
oprette og installere tilpassede programmer  
i et netværk og holde nedetiden på et 
minimum ved at overvåge og administrere 
dem fra et centralt sted.



10

Udskriv grafik og fotos i høj kvalitet på en lang række ubestrøgede eller mat 
og blankt bestrøgede medier. Epsons pigmentbaserede DURABrite Ultra-
blæk sikrer nøjagtige, udtværingsfri udskrifter, der er modstandsdygtige 
over for vand og andre væsker.

MEDIETYPER

Premium matte-billet Premium matte-mærkat

Dette glatte, lysstærke, hvide, matte, bestrøgne inkjetpapir, der er 
optimeret til grafik og fotos i høj kvalitet, er 127 μm tykt (107 g/m²), 
hvilket gør det ideelt til billetter og skilte. Det fungerer perfekt med 
Epsons pigmentbaserede DURABrite Ultra-blæk for at kombinere 
kvalitet, holdbarhed og enkelthed.

–  ideelt til billetter, id-skilte, hyldeskilte og skilteudskrivning
–  Premium matte-bestrøget til fotorealistiske udskrifter
–  hurtigtørrende, ridse- og vandfaste resultater

Disse glatte, lysstærke, hvide, matte mærkater kombineret 
med pigmentbaseret Epson DURABrite Ultra-blæk er ideelle 
til udskrivning i fotokvalitet og sikrer hurtigtørrende udskrifter, 
der er modstandsdygtige over for ridser, vand og varme. 
Det permanente universalklæbemiddel i akryl sikrer en god 
klæbeevne på forskellige overflader, selv ved lave temperaturer.

–  ideelt til stregkodemærkater, boksmærkater til 
forbrugerprodukter, mærkater til medicinalbranchen mm.

–  Permanent akrylklæbemiddel har en meget stor 
modstandsdygtighed over for varme

–  Udskrifter er afvisende over for udtværing, 
vand og andre væsker

high Gloss-mærkat Pe matte-mærkat

Disse højglansbelagte mærkater har en mikroporøs, absorberende 
overflade til udskrivning i fotokvalitet kombineret med et permanent 
akrylklæbemiddel, der klæber på forskellige overflader. De er også 
hurtigtørrende og meget holdbare med fantastisk 
modstandsdygtighed over for vand og varme.

–  ideelt til produktmærkater og boksmærkater 
til forbrugerprodukter

–  Permanent akrylklæbemiddel med meget stor 
modstandsdygtighed over for varme

–  Udskrifter er avisende over for udtværing, 
vand og andre væsker

Udskriv langtidsholdbare, syntetiske, selvklæbende mærkater, 
der kan håndtere ekstreme forhold. Højkvalitetsmærkater, der kan 
scannes, er udtværingsfri og afvisende over for vand og de fleste 
kemikalier, idet de er behandlet med vandbaseret akrylklæbemiddel 
til permanent fastklæben og har en enestående UV-stabilitet 
og modstandsdygtighed over for varme.

–  BS5609-certificeret til GHS kemisk etiketteringsanvendelse
–  ekstremt holdbare og pålidelige – modstandsdygtige over 

for de fleste kemikalier
–  Permanent akrylklæbemiddel med meget stor 

modstandsdygtighed over for vand og varme
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medier

type Format størrelse kode

t
m

-C
3400

t
m

-C
3500

G
P

-C
831

Premium 
matte-billet

rulle, endeløse baner 80 mm × 50 m C33s045389 • •

rulle, endeløse baner 102 mm × 50 m C33s045390 • •

Premium 
matte-mærkat

rulle, mærkater i endeløse baner 51 mm × 35 m C33S045417 • •

rulle, mærkater i endeløse baner 76 mm × 35 m C33s045418 • •

rulle, mærkater i endeløse baner 102 mm × 35 m C33s045419 • •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 51 mm (500 mærkater) C33s045531 • •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 76 mm (440 mærkater) C33s045532 • •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 152 mm (225 mærkater) C33s045533 • •

rulle, mærkater på enkeltark 76 mm × 51 mm (650 mærkater) C33s045534 • •

rulle, mærkater på enkeltark 76 mm × 127 mm (265 mærkater) C33s045535 • •

high Gloss-mærkat rulle, mærkater i endeløse baner 51 mm × 33 m C33s045536 •

rulle, mærkater i endeløse baner 76 mm × 33 m C33S045537 •

rulle, mærkater i endeløse baner 102 mm × 33 m C33s045538 •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 51 mm (610 mærkater) C33s045539 •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 76 mm (415 mærkater) C33s045540 •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 152 mm (210 mærkater) C33s045541 •

rulle, mærkater på enkeltark 76 mm × 51 mm (610 mærkater) C33s045542 •

rulle, mærkater på enkeltark 76 mm × 127 mm (250 mærkater) C33s045543 •

Pe matte-mærkat rulle, mærkater i endeløse baner 51 mm × 29 mm C33s045544 •

rulle, mærkater i endeløse baner 76 mm × 29 m C33s045545 •

rulle, mærkater i endeløse baner 102 mm × 29 m C33s045546 •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 51 mm (535 mærkater) C33S045547 •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 76 mm (365 mærkater) C33s045548 •

rulle, mærkater på enkeltark 102 mm × 152 mm (185 mærkater) C33s045549 •

rulle, mærkater på enkeltark 76 mm × 51 mm (535 mærkater) C33s045550 •

rulle, mærkater på enkeltark 76 mm × 127 mm (220 mærkater) C33s045551 •

Ark i endeløse baner, mærkater på enkeltark 203 mm × 305 mm (500 mærkater) C33s045552 •

Ark i endeløse baner, mærkater på enkeltark 203 mm × 152 mm (1000 mærkater) C33s045553 •

• Understøttet printer
Hvis du ønsker en komplet liste over tilgængelige medier, kan du besøge: www.epson.dk/farve-label-printer

Forbrugsmaterialer

navn type kapacitet kode Billede
sJiC22P(C) Cyan 32,5 ml C33s020602
sJiC22P(m) magenta 32,5 ml C33s020603
SJIC22P(Y) Gul 32,5 ml C33s020604
sJiC22P(k) sort 32,6 ml C33s020601
sJmB3500 vedligeholdelsesboks / C33s020580
sJiC15P 3-farve CMY 78,9 ml C33s020602

sJiC20(k) sort 78,7 ml C33s020602

GJiC5(C) Cyan 32,5 ml C13s020564
GJiC5(m) magenta 32,5 ml C13s020563
GJIC5(Y) Gul 32,5 ml C13s020565
GJiC5(k) sort 97,8 ml C13s020566

Printere

navn type kode
tm-C3500 UsB og ethernet C31Cd54012Cd

tm-C3400 UsB C31CA26012
ethernet C31CA26032

tm-C3400-lt / C31CC35021
tm-C3400Bk UsB C31CA26122

ethernet C31CA26132
GP-C831 UsB og ethernet C11CC68132

liste over printere og forbrugsmaterialer
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Epson tilstræber at fremstille innovative produkter, som er pålidelige, som kan genbruges, og som bruger meget lidt strøm. Vi bruger færre 
ressourcer. Derved er vi med til at sikre en bedre fremtid for os alle.

Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson-europe.com

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

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

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

*1Når der udskrives på Epson PE Matte-mærkatmedier.
*2Overholder de seneste GHS-standarder for kemisk etikettering.


