
Série ColorWorks C7500 

A DEFINIR NOVOS 
PADRÕES NA IMPRESSÃO 
DE ETIQUETAS A CORES



Fiável Rápida Tranquilizadora

A combinação de um design 
robusto com a mais recente 
tecnologia Epson proporciona um 
desempenho excecional com que 
é possível contar nos ambientes 
industriais.

A nova cabeça de impressão 
em linha PrecisionCore oferece 
velocidades de impressão 
rápidas de 300 mm/seg., 
mesmo com as altas resoluções 
de 600 × 1200 ppp.

Com uma garantia padrão de 
1 ano ou 500 km de impressão 
acumulada1, está tudo coberto 
para não ter de se preocupar 
com peças de substituição.

 
Rentável

 
Força industrial Dê cor aos dados variáveis

Os tinteiros individuais eficientes 
de alta capacidade ajudam a manter 
os custos reduzidos.

O chassis metálico de origem, o 
cortador automático e o enrolador/
desenrolador opcional asseguram 
a longevidade do funcionamento 
em qualquer ambiente.

Adicione cor com a aplicação de 
extensões de programação simples 
no fluxo de dados ZPLII.

Plug and play Impressões duradouras Fácil de utilizar

Atualize e substitua as impressoras 
de etiquetas monocromáticas de 
forma rápida e fácil graças 
à emulação ZPL II incorporada.

Graças às tintas pigmentadas Epson 
DURABrite Ultra e UltraChrome DL, 
as impressões são mais duradouras, 
além de resistentes às manchas, ao 
desvanecimento e aos líquidos.

A combinação de um painel de 
controlo intuitivo, do carregamento 
sem esforço de suportes em rolo e 
das rápidas substituições de tinteiros 
assegura um bom funcionamento 
simplificado para todos os tipos 
de fabricante.

Série ColorWorks C7500

A Série Epson ColorWorks C7500 define novos padrões para 
impressão de etiquetas a cores fiável, de alta velocidade e alta 
qualidade que vai ao encontro de todas as necessidades 
de produção interna de etiquetas dos fabricantes.

Utiliza a tinta 
pigmentada 
DURABrite Ultra

Recomendada 
para suportes 
mates

Utiliza a tinta 
pigmentada 
UltraChrome DL

Recomendada 
para suportes 
brilhantes

ColorWorks C7500
Ideal para impressões em que a durabilidade 
é fundamental

ColorWorks C7500G
Combina a excelente durabilidade e qualidade 
de impressão



Tecnologia

Software

Controladores do SO 
Microsoft Windows e software 
Epson InstallNavi Controlo de comando direto

Controladores nativos para 
o software de rotulagem 
profissional líder

Imagem de fundo Dados variáveis

Etiqueta impressa

O software InstallNavi orienta-o 
para instalar a impressora de forma 
simples e sem falhas. Imprima a partir 
de qualquer aplicação Windows 
com os controladores de impressão 
do Microsoft Windows®.

A linguagem ESC/Label incorporada 
é compatível com ZPL II, o que 
permite utilizar a impressora com os 
fluxos de trabalho existentes. A ESC/
Label também assegura o controlo 
da impressora da Série ColorWorks 
C7500 a partir de qualquer 
sistema operativo e/ou arquitetura 
de software.

Os controladores nativos (que podem 
ser descarregados a partir do Website 
do fabricante do software) utilizam 
a ESC/Label para permitirem às 
aplicações de software utilizar todas 
as principais funcionalidades da Série 
ColorWorks C7500.

PrecisionCore
Tecnologia de verificação dos 
injetores (NVT)

Tecnologia de gotículas de 
dimensões variáveis (VSDT)

Sinal de unidade

Piezo = Atuador Piezo = Sensor

Vibração residual (alteração da pressão)

Sinal de deteção

A nova cabeça de impressão em 
linha PrecisionCore é a tecnologia 
inovadora que alimenta a Série 
ColorWorks C7500.

Ao contrário dos sistemas jato 
de tinta que recorrem ao calor, 
a PrecisionCore utiliza poderosos 
micro-elementos piezo-mecânicos 
para projetar as gotículas de tinta. 
Uma vez que não é aplicado calor, a 
cabeça de impressão é permanente 
e não necessita de substituição2.

Garanta uma qualidade consistente 
e permanente com a Tecnologia 
de verificação dos injetores que 
deteta os injetores entupidos 
e os compensa com os pontos 
necessários. A NVT funciona 
permanentemente em segundo 
plano para maximizar a fiabilidade 
e reduzir o tempo de inatividade.

A Epson VSDT oferece a combinação 
perfeita de velocidade, qualidade e 
utilização de tinta eficiente. É sempre 
selecionado o melhor tamanho de 
gotícula de tinta para, quer seja o mais 
pequeno detalhe ou grandes áreas 
de cor, o resultado ser uma imagem 
perfeita, produzida com a máxima 
eficiência.
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1  A cabeça de impressão está coberta pela garantia da impressora. A garantia padrão da impressora é de 1 ano ou 500 km de 
comprimento de impressão acumulado, consoante o que se verificar primeiro. Contacte um revendedor autorizado Epson para 
conhecer os pacotes opcionais de extensão da garantia disponíveis na sua região.

2 O tempo de vida útil da ColorWorks C7500 equivale a 500 km de papel alimentado.

ColorWorks C7500 ColorWorks C7500G

Tecnologia Método de impressão Impressora em linha (PrecisionCore MicroTFP) Impressora em linha (PrecisionCore MicroTFP)

Configuração dos injetores 600 injetores por cor 600 injetores por cor

Cores Magenta, Amarelo, Cyan, Preto Magenta, Amarelo, Cyan, Preto

Tecnologia de tinta DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Impressão Velocidade de impressão Máx. de 300 mm/seg. a 600 × 1200 ppp 
(largura de impressão de 108 mm)

Máx. de 300 mm/seg. a 600 × 1200 ppp 
(largura de impressão de 108 mm)

Resolução de impressão Máx. de 600 × 1200 ppp Máx. de 600 × 1200 ppp

Largura de impressão Máx. de 108 mm Máx. de 108 mm

Suportes Formato Rolo (diâmetro externo de 8 pol), Papel contínuo Rolo (diâmetro externo de 8 pol), Papel contínuo

Largura Mín. 50 mm, Máx. 112 mm Mín. 50 mm, Máx. 112 mm

Tipo Etiqueta recortada, Papel de marca preto, 
Etiqueta de marca preta

Etiqueta recortada, Papel de marca preto, 
Etiqueta de marca preta

Diversos Interfaces USB 2.0 Tipo A, Interface Ethernet 
(100 Base-TX/10 Base-T)

USB 2.0 Tipo A, Interface Ethernet 
(100 Base-TX/10 Base-T)

Cortador automático Incluído Incluído

Tensão de alimentação 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo energético Modo de repouso: Aprox. 4 W, Impressão: 
Aprox. 86 W

Modo de repouso: Aprox. 4 W, Impressão: 
Aprox. 86 W

Temperatura/humidade Armazenamento: -20~60 °C (5~85% HR)
Impressão: 5~35 °C (20~80% HR)

Armazenamento: -20~60 °C (5~85% HR)
Impressão: 5~35 °C (20~80% HR)

Dimensões do produto 392 × 598 × 395 mm (Largura × Profundidade 
× Altura)

392 × 598 × 395 mm (Largura × Profundidade 
× Altura)

Peso do produto 37 kg 37 kg

Software Controladores de impressora Windows® Windows®

Conjunto de comandos ESC/Label ESC/Label

Opções

TU-RC7508: Enrolador C32C815471

Suportes

Premium Matte label

High Gloss label

PE Matte label

BOPP High Gloss label

BOPP Satin Gloss label

Para obter a lista de todos os suportes 
disponíveis, visite 
www.epson.pt/colorworks-media

Consumíveis

SJMB7500: Caixa de manutenção C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Tinteiro (Preto) C33S020618

SJIC26P(C): Tinteiro (Cyan) C33S020619

SJIC26P(M): Tinteiro (Magenta) C33S020620

SJIC26P(Y): Tinteiro (Amarelo) C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Tinteiro (Preto) C33S020639

SJIC30P(C): Tinteiro (Cyan) C33S020640

SJIC30P(M): Tinteiro (Magenta) C33S020641

SJIC30P(Y): Tinteiro (Amarelo) C33S020642

Especificações do produto

Para mais informações, visite www.epson.eu/C7500
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Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para obter mais informações contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt


