Epsonin väritarratulostimet

EDULLISIA VÄRILLISIÄ
TARROJA ERI
TARPEISIIN

SUUNNITELTU
YRITYKSILLE

ARVOKASTA VÄRIÄ
TARVITTAESSA
Viimeaikaiset edistysaskelet Epsonin johtamalla joustavan
väritulostustekniikan alalla ovat siirtäneet perinteisen
kaksivaiheisen väritarratulostuksen menneisyyteen. Joustavilla
väritulostimillamme voit ohjata koko tarrantuotantoa ja tulostaa
täsmälleen tarvitsemasi määrän räätälöityjä väritarroja juuri silloin,
kun niitä tarvitset.
Perinteisesti tarratulostukseen on käytetty lämpötulostimia, joilla tulostetaan mustaa tekstiä
esipainetuille tarroille. Tämä voi kuitenkin olla hidasta, häiritsevää, kallista ja epäkäytännöllistä.
Epsonin joustavien värimustesuihkutulostimien tuotesarja on suunniteltu poistamaan tällaiset
ongelmat. Voit tulostaa räätälöityjä väritarroja, lippuja ja etikettejä itse silloin, kun haluat, eikä
sinun enää tarvitse ajatella esipainettujen tarrojen varastointia, tuotantokatkoksia, hukkaan
meneviä ylimääräisiä tarroja, tilausten menettämistä tai toimitusten myöhästymistä.
Näkyviä hyötyjä monenlaisiin käyttötarkoituksiin
Valmistuksesta ja vähittäismyynnistä apteekkeihin, terveydenhuoltoon ja lipunmyyntiin –
väritarratulostimiemme valikoimasta löydät tuotteen, jonka avulla voit joustavasti tulostaa
haluamasi tarrat silloin, kun niitä tarvitaan. Sarjan viimeisimmät tulokkaat Epson TMC3500 ja GP-C831 sopivat erityisen hyvin yrityksille, jotka haluavat tulostaa kemikaalialan
uusimmat GHS (Globally Harmonised System) ‑merkintästandardit täyttäviä tarroja.

Valmistus
Epsonin väritarratulostimet tehostavat
varastonhallintaa, helpottavat tuotteiden
tunnistamista ja parantavat asiakaspalvelua,
joten ne soveltuvat erittäin hyvin valmistajille,
joilla on laaja tuotevalikoima.
–	Tehokas varastonhallinta
–	Selkeät toimintatavat
–	Tärkeät tiedot korostettuina
–	Tehokkaat tarrat ja brändäys
–	Helppo GHS-vaatimusten
noudattaminen

Lämpösiirtotulostimella tulostettu tarra

TM-C3500-tulostimella tulostettu tarra

Täydellinen
hallinta

Tehostettu
näkyvyys

Tulosta juuri haluamasi määrä värillisiä tarroja,
lippuja ja etikettejä helposti silloin, kun niitä tarvitset.

Lisää tuotteittesi näkyvyyttä laadukkailla ja erottuvilla
väritarroilla.

Tehokas varastonhallinta
Hankkiudu eroon esipainettujen tarrojen varastosta, vähennä tarrajätettä sekä tuotantokatkoksia ja estä tilausten
menettäminen ja toimitusten myöhästyminen.
02

Apteekit ja terveydenhuolto
Terveydenhuollon tarrojen värit helpottavat
elintärkeiden tietojen huomaamista ja
vähentävät sairaaloiden toiminnan riskejä –
ja ennen kaikkea parantavat hoitotuloksia
sekä potilasturvallisuutta.

Myymälät
Nopeita, luotettavia ja joustavia
väritarraratkaisujamme voidaan
käyttää monenlaisiin vähittäismyynnin
tulostustarpeisiin hyllyetiketeistä,
hinnoittelusta ja kampanjatarroista
omassa myymälässä valmistettujen
tuotteiden etiketteihin.

Lipunmyynti
Kätevien väritarratulostimiemme avulla
voit tarpeen mukaan tuottaa pääsylippuja,
joissa on räätälöity markkinointiviesti, tai
henkilökortteja, joissa on vierailijan valokuva.

–	Korosta tärkeät potilastiedot
–	Tulosta suuria määriä helposti
–	Yhdenmukaiset ja selkeät tarrat
–	Vähennä virheiden riskiä

–	Lisää tuotteiden huomioarvoa
–	Korosta tuotetietoja
–	Tehosta brändäystä
–	Tuota yksittäisiä tarroja
erikoistarkoituksiin

–	Täysi hallinta
–	Räätälöity viestintä
–	Visuaalisen tunnistuksen
tehostuminen

Epsonin väritarrojen tulostamiseen tarkoitetut mustesuihkutulostimet yksinkertaistavat perinteistä
värillisten tarrojen tuotantoprosessia merkittävästi.
Värillisten tarrojen perinteinen tulostaminen (kuusi vaihetta):

1.	Suunnittelu

2.	Tilaaminen

3.	Ulkoistettu
tuotanto
(esipainaminen)

4.	 Toimitus

5.	Varasto (eri
asettelut)

6.	Mustavalkoinen
tulostus

Väritulostus tarpeen mukaan (vain kaksi vaihetta):

1.	Suunnittelu

2.	Tulosta koko
sisältö
tarvittaessa
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TM-C-SARJAN
VÄRITARRATULOSTIMET

Epson TM-C3500
Epson TM-C3500 tuo laadukasta väriä ja joustavaa monipuolisuutta
tarroihin, etiketteihin ja lippuihin. Erittäin nopean (jopa 103 mm/s) ja
laadukkaan tulostuksen sekä erillisten pigmenttimustepatruunoiden
ansiosta yrityksesi säästää aikaa ja rahaa: tarratuotantoa ei enää
tarvitse ulkoistaa, vaan voit tulostaa tarrat itse silloin, kun niitä tarvitaan.

Tärkeimmät ominaisuudet
–	Laadukas nelivärinen
mustesuihkutulostus (CMYK)
–	Nopea tulostus – jopa 103 mm/s
–	Erilliset mustepatruunat säästävät
rahaa, sillä vain loppuun kulunut
väri tarvitsee vaihtaa
–	Sisäinen automaattileikkuri
–	Mukana helppokäyttöinen
asennusohjelmisto
–	Täyttää BS5609-sertifioinnin
vaatimukset

Takaosassa olevaan
tulostusmateriaalin syöttöaukkoon
voidaan syöttää taitettavaa materiaalia
tai halkaisijaltaan suuria rullia

Epsonin automaattinen
suuttimentarkistustekniikka
(AID) tunnistaa ja korjaa
tukokset, mikä varmistaa
viivakoodien tarkan
tulostuksen

LCD-näyttö helpottaa
mustemäärien ja tulostimen
tilatietojen seuraamista
Tee laadukkaita tulosteita
lukuisille eri materiaaleille,
kuten matta- ja
kiiltäväpintaiselle paperille
sekä erimuotoisille ja
-kokoisille synteettisille
materiaaleille

Kaikki toiminnot, myös
tulostustarvikkeiden
vaihtaminen, voidaan
tehdä laitteen etuosassa

Epson DURABrite Ultra ‑muste
tuottaa kestävät tulosteet, jotka
eivät tahriinnu tai haalistu ja
hylkivät useimpia nesteitä

Nopea

Kestävä

Taloudellinen

Tulostus jopa 103 mm:n
sekuntinopeudella

Pitkäkestoiset pigmenttimusteet,
jotka ovat hankauksen- ja
vedenkestäviä eivätkä haalistu

Erilliset mustepatruunat ja musta lisämuste
mahdollistavat taloudellisen tulostuksen
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"Epson TM-C3400 ‑sarja yksinkertaisti
merkintäprosessiamme ja alensi kustannuksia
merkittävästi."
Laurin Castellanos, toimintojohtaja, FX Luminaire
Epson TM-C3400

Tulosta värillisiä tarroja, lippuja ja etikettejä
tarpeen mukaan tulostimella, joka on
riittävän pienikokoinen ja nopea
pöytätulostimeksi mutta samalla riittävän
kestävä ja luotettava teollisuusympäristöihin.
Tärkeimmät ominaisuudet
–	Tulostaminen vain tarvittaessa
vähentää jätettä, varastointitarpeita
ja odotusaikoja esipainettujen
tarrojen käyttöön verrattuna
–	Musteen käyttö nauhojen asemesta
parantaa tietoturvaa, sillä tulosteesta
ei jää peilikuvatallennetta

Epson TM-C3400–LT

Epson TM-C3400BK

Ota työt haltuun erillisen käyttäjäystävällisellä
kosketusnäytöllä varustetun plug-and-playtulostuspäätteen avulla.

Soveltuu erittäin hyvin mustavalkoisiin
tarratulostuksiin, joilla on tiukat
tietosuojavaatimukset.

Tärkeimmät ominaisuudet
–	Pienikokoinen monitoiminen
väritarratulostusratkaisu,
joka ei edellytä tietokonetta
–	Värillinen jopa 90º kallistuva TFTkosketusnäyttö tekee hallinnasta
intuitiivista
–	Vankka, pölyn ja roiskeiden
kestävä rakenne
–	Helppo tulostus Windows®sovelluksista

Tärkeimmät ominaisuudet
–	Epson DURABrite -pigmenttimuste
hylkii vettä ja useimpia muita nesteitä
eikä tahraannu tai haalistu
–	Erinomainen tehokkuus yksittäisten
suurten mustepatruunoiden ansiosta
–	Laadukkaat ja tarkat
harmaasävytulosteet

–	Suora ohjaus sovelluksista, kuten
tarratulostuksen aloitusohjelmistosta
–	Pienikokoinen laite mahtuu myös
pöytätason alle, ja sitä on helppo
käyttää etupuolelta
–	Sisäinen automaattileikkuri varmistaa
nopean ja tarkan viimeistelyn
–	Automaattinen
suuttimentarkistustekniikka tunnistaa
ja korjaa tukokset sekä viivakoodien
rikkinäiset pikselit
–	Vesipohjaiset musteet ja pieni
virrankulutus vähentävät
ympäristökuormitusta

Tarraesimerkkejä
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LAADUKAS MUSTESUIHKUTULOSTUS KOHTAA KESTÄVÄN
PISTEMATRIISIN
Epson GP-C831

Epson GP-C831 on Micro Piezo ‑tekniikkaa käyttävä teollisuustasoinen
mustesuihkutarratulostin, joka soveltuu erittäin hyvin GHS-standardin
mukaiseen suurirumputulostukseen ja kemikaalietikettien tulostukseen.
Tulostin yhdistää kaikki kestävän värimustesuihkutulostimen hyödyt kahdeksanneulaisen
traktorisyötön tarkkuuteen. Se on myös ensimmäinen mustesuihkuratkaisu, jolle on
myönnetty BS5609-sertifiointi*2 (täyttää kemikaalialan uusimpien GHS-merkintästandardien
vaatimukset). Tulostin tarjoaa hyvän tulostusnopeuden – jopa 91,7 mm/s* – ja jopa
203,2 mm leveän tulostusalueen sekä tarkan, tukoksia vähentävän tarransyötön ja tiheän
viivakooditulostuksen vain murto-osalla lämpösiirtotekniikkaa käyttävien tarratulostimien
hinnasta. Kehittämämme uusi tulostuspään suojajärjestelmä suojaa mustepäätä pölyltä
varmistaen luotettavan ja keskeytyksettömän tulostuksen. Lisäksi Epsonin edistyneet
DURABrite-pigmenttimusteet ovat poikkeuksellisen vakaita ja kestävät vettä, kemikaaleja
ja hankausta haalistumatta.
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Tärkeimmät ominaisuudet
–	Erittäin hyvä ratkaisu suurille tarroille,
kuten suurille rumpu- ja
kemikaalietiketeille
–	Traktorisyötöllä varustettu
teollisuuslaatuinen
mustesuihkutulostin
–	Tulostusnopeus jopa 91,7 mm/s*
–	Suuritarkkuuksinen valokuvatulostus,
5 760 × 1 440
–	Täyttää BS5609-sertifioinnin
vaatimukset*1
–	Riittoisat erilliset mustepatruunat

Luotettava
Suunniteltu varmistamaan viiden
vuoden (600 000 tulosteen) laadukas
ja vaivaton tulostus

Kestävä
Täyttää kemikaalialan uusimmat
GHS-merkintästandardit

"Eastmanin prosessit eivät jätä tilaa virheille. Siksi
meillä täytyy olla tarrajärjestelmä, joka tukee tehtaan
materiaalivirtoja ja kaikkia laadunvalvontatoimia
luotettavalla ja jäljitettävällä tavalla. Tässä suhteessa
Epsonin järjestelmät ovat meille ihanteellinen ratkaisu."
	Ando den Engelsman
	Laatuasiantuntija, Eastman Chemicals, Middelburg, Saksa

Mikä tuote sopii sinulle parhaiten?
Kullakin väritarratulostinmallillamme on erilaiset ominaisuudet.
Seuraavasta taulukosta saat yleiskuvan siitä, mikä tuote ja tulostusmateriaali sopii mihinkin tarkoitukseen parhaiten.
Markkina-alue
Teollisuus

Käyttötarkoitus

Tulostin
TM-C3400

Tuotetarra

Valmistus

TM-C3500

Myymälät

Lipunmyynti

GP-C831

Premium
Premium
Matte Ticket Matte Label

••

High Gloss
Label

PE Matte
Label

••

Tuotepakkauksen tarra

•

••

•

••

Värillinen viivakooditarra

•

••

•

••

Kokoonpano-osan tarra

•

••

••

GHS-tarra (leveys
alle 10 cm)

••

••

GHS-tarra (leveys
yli 10 cm)

Apteekit ja
terveydenhuolto

Tulostusmateriaali

•

•

••

••

••

Reseptitarra

••

••

Laboratoriotarra

••

••

••
••

Ruiskutarra

••

••

••

Apteekkitarra

••

••

Hyllyetiketti

•

••

••

•

Hintalappu

•

••

••

•

Resepti

••

••

••

•

Pääsylippu

•

••

••

Henkilökortti

•

••

••

••

•

•• Suositeltava
• Myös sopiva

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteistamme tai tulostusmateriaalistamme, tutustu sivustoomme osoitteessa
www.epson.fi/varitarratulostin
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LAATUA TEKNIIKAN
AVULLA
Tarkat valmistusstandardimme,
uusi Micro Piezo mustesuihkutekniikkamme ja Epson DURABrite
Ultra musteet yhdistettynä
vuosikymmenien kokemukseemme
johtavana tulostusalan yrityksenä
takaavat mustesuihkutulostusratkaisujemme saumattoman
laadun.

Epsonin automaattinen
musteentunnistus (AID)

Epson DURABrite Ultra -muste

Epsonin Micro Piezo -tekniikka

Pigmenttihiukkanen

Kapselointikerros

Epsonin AID-tekniikka käyttää tulostuspään
läheisyydessä olevaa anturia, joka laskee
kunkin mustepisaran sähkövarauksen
voidakseen havaita, onko tulostussuutin
tukkeutunut. Jos toiminto havaitsee
ongelman, tulostin aloittaa puhdistuksen
automaattisesti ja on muutaman sekunnin
kuluttua taas tulostusvalmis. Näin voimme
varmistaa tulostettujen tarrojen tärkeimpien
osien, kuten viivakoodien ja värikoodien,
parhaan mahdollisen tarkkuuden.

Pigmenttimustettamme käytettäessä
tulosteet kestävät pidempään. Muste
kiinnittyy tulostusmateriaalin pintaan ja
kestää hartsikapseloinnin ansiosta erittäin
hyvin valoa, vettä, kosteutta ja otsonia.

Epsonin Micro Piezo mustesuihkutulostimet
käyttävät musteen toimituksessa
sähkövarausta lämmityksen sijaan, joten
pisaroiden kokoa ja paikkaa voidaan
hallita tarkasti. Laatu ja selkeys paranevat
selvästi jopa kolmen pikolitran pisarakoolla.
Järjestelmä pitää myös kustannuksen
alhaisina, sillä tulostuspää kestää
tulostimen koko eliniän.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
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Muste

Tulostuspää

Tulosteen yhtenäisyys

Epsonin
väritarratulostin

Pigmenttimuste = veden- ja
hankauksenkestävä, hyvä valonkesto

Micro Piezo ‑menetelmä = pysyvä
tulostuspää, ei vaihtoja, ei lisäkustannuksia

Ei virhetulosteita
AID-tekniikka mahdollistaa tulostuksen
ilman valvontaa – täydellinen ratkaisu
tulostuserien yöajoon

Muu
väritarratulostin

Värimuste = vesiliukoiset musteet,
joilla on hyvin heikko valonkesto

Lämpömenetelmä = mustesuihkutulostimen
tulostuspää täytyy ajoittain vaihtaa,
mikä voi käydä kalliiksi

Tulostinta täytyy valvoa käytön aikana

Helppokäyttöinen
ohjelmisto

Helppo määritysohjelmisto

NiceLabel SE for Epson

Verkkoapuohjelmat

Tulostimen mukana toimitettavan Install
Navi ‑sovelluksen avulla kokematonkin
käyttäjä voi määrittää tulostimen helposti.
Sovellus opastaa jokaisessa vaiheessa
fyysisestä asennuksesta tulostimen
ja tulostusmateriaalin asetusten
määrittämiseen, joten virheitä
ei pääse yntymään.

Tämän ohjelmistopakettiin sisältyvän
tarraohjelmiston avulla voit luoda ja
tulostaa laadukkaita tarroja helposti.
Epsonin tulostinohjainten integroitujen
API-liittymien ansiosta Windowsin®
tulostusohjainasetuksia ei enää tarvitse
määrittää manuaalisesti.

IVoit asentaa ja määrittää useita tulostimia
verkkoon käyttämällä Epson Network
Utilities ‑apuohjelmapakettia. Tämän
ohjelmiston avulla voit myös luoda
räätälöityjä sovelluksia ja ottaa ne
käyttöön verkossa sekä välttää pitkät
käyttämättömyysajat valvomalla ja
hallitsemalla sovelluksia keskitetystä
sijainnista.
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TULOSTUSMATERIAALIT

Tulosta laadukkaita kuvia ja valokuvia monenlaisille päällystämättömille,
mattapintaisille tai kiiltäville tulostusmateriaaleille. Epson DURABrite Ultra
‑pigmenttimusteet takaavat tarkat tulosteet, jotka kestävät hankausta sekä
vettä ja muita nesteitä.

Premium Matte Ticket

Premium Matte Label

Tämä laadukkaille kuville ja valokuville optimoitu sileä ja
kirkkaanvalkoinen mattapintainen mustesuihkutulostuspaperi
on 127 μm paksua (107 g/m²), joten se sopii erinomaisesti
pääsylippuihin ja opasteisiin. Käyttämällä sitä yhdessä Epson
DURABrite Ultra ‑pigmenttimusteiden kanssa voit tuottaa
laadukkaita ja kestäviä tulosteita helposti.

Nämä erityisesti valokuvalaatuiseen tulostukseen soveltuvat sileät
ja kirkkaanvalkoiset mattatarrat yhdessä Epson DURABrite Ultra
‑pigmenttimusteiden kanssa varmistavat nopeasti kuivuvat tulosteet,
jotka kestävät naarmuuntumista, vettä ja kuumuutta. Pitävä
akryyliliima kiinnittyy tehokkaasti monenlaisille pinnoille myös
matalissa lämpötiloissa.

–	Sopii hyvin pääsylippuihin, henkilökortteihin,
hyllyetiketteihin ja opasteisiin
–	Laadukas mattapinnoite valokuvantarkkoihin tulosteisiin
–	Nopeasti kuivuvat, naarmuuntumisen- ja vedenkestävät
tulokset

–	Soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi viivakooditarroihin
ja kuluttajatuotteiden pakkaustarroihin
–	Pitävällä akryyliliimalla on erittäin hyvä lämmönkesto
–	Tulosteet eivät tahraannu ja kestävät vettä ja muita nesteitä

High Gloss Label

PE Matte Label

Näiden erittäin kiiltäväpintaisten tarrojen imukykyinen, mikrohuokosia
sisältävä pinta mahdollistaa valokuvalaatuisen tulostuksen, ja pitävä
akryyliliima tarttuu monenlaiseen materiaaliin. Lisäksi tarrat kuivuvat
nopeasti ja ovat erittäin veden- ja kuumuudenkestäviä.

Tulosta kestäviä synteettisiä tarroja, jotka pitävät pintansa myös
äärimmäisissä olosuhteissa. Laadukkaat skannattavat tarrat kestävät
hankausta, vettä ja useimpia kemikaaleja, ja akryyliliima takaa pitävän
kiinnityksen sekä erittäin hyvän valon- ja lämmönkeston.

–	Soveltuu erittäin hyvin tuotetarroihin ja kuluttajatuotteiden
pakkaustarroihin
–	Pitävä akryyliliima, jolla on erittäin hyvä lämmönkesto
–	Tulosteet kestävät hankausta sekä vettä ja muita nesteitä

–	BS5609-sertifioitu kemikaalialan GHS-merkintätarkoituksiin
–	Erittäin kestävä ja luotettava – kestää useimpia kemikaaleja
–	Pitävä akryyliliima, jolla on erittäin hyvä veden- ja
lämmönkesto
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Tulostimet ja tarvikkeet

Tarvikkeet

Tulostimet
Nimi
TM-C3500

Tyyppi
USB ja Ethernet

Koodi
C31CD54012CD

TM-C3400

USB
Ethernet
/
USB
Ethernet
USB ja Ethernet

C31CA26012
C31CA26032
C31CC35021
C31CA26122
C31CA26132
C11CC68132

TM-C3400-LT
TM-C3400BK
GP-C831

Nimi
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJIC22P(K)
SJMB3500
SJIC15P

Tyyppi
Syaani
Magenta
Keltainen
Musta
Hukkavärisäiliö
Kolmivärinen CMY

Kapasiteetti
32,5 ml
32,5 ml
32,5 ml
32,6 ml
/
78,9 ml

Koodi
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020601
C33S020580
C33S020602

SJIC20(K)

Musta

78,7 ml

C33S020602

GJIC5(C)
GJIC5(M)
GJIC5(Y)
GJIC5(K)

Syaani
Magenta
Keltainen
Musta

32,5 ml
32,5 ml
32,5 ml
97,8 ml

C13S020564
C13S020563
C13S020565
C13S020566

Kuva

Tulostusmateriaali

Muoto

Koko

Koodi

TM-C3400

TM-C3500

Premium
Matte Ticket

Rulla, jatkolomake

80 mm x 50 m

C33S045389

•

•

Rulla, jatkolomake

102 mm x 50 m

C33S045390

•

•

Premium
Matte Label

Rulla, rullaetiketti

51 mm x 35 m

C33S045417

•

•

Rulla, rullaetiketti

76 mm x 35 m

C33S045418

•

•

Rulla, rullaetiketti

102 mm x 35 m

C33S045419

•

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 51 mm (500 tarraa)

C33S045531

•

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 76 mm (440 tarraa)

C33S045532

•

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 152 mm (225 tarraa)

C33S045533

•

•

Rulla, yksittäisetiketti

76 × 51 mm (650 tarraa)

C33S045534

•

•

Rulla, yksittäisetiketti

76 × 127 mm (265 tarraa)

C33S045535

•

•

Rulla, rullaetiketti

51 mm x 33 m

C33S045536

•

Rulla, rullaetiketti

76 mm x 33 m

C33S045537

•

Rulla, rullaetiketti

102 mm x 33 m

C33S045538

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 51 mm (610 tarraa)

C33S045539

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 76 mm (415 tarraa)

C33S045540

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 152 mm (210 tarraa)

C33S045541

•

Rulla, yksittäisetiketti

76 × 51 mm (610 tarraa)

C33S045542

•

Rulla, yksittäisetiketti

76 × 127 mm (250 tarraa)

C33S045543

•

Rulla, rullaetiketti

51 mm x 29 m

C33S045544

•

Rulla, rullaetiketti

76 mm x 29 m

C33S045545

•

Rulla, rullaetiketti

102 mm x 29 m

C33S045546

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 51 mm (535 tarraa)

C33S045547

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 76 mm (365 tarraa)

C33S045548

•

Rulla, yksittäisetiketti

102 × 152 mm (185 tarraa)

C33S045549

•

Rulla, yksittäisetiketti

76 × 51 mm (535 tarraa)

C33S045550

•

Rulla, yksittäisetiketti

76 × 127 mm (220 tarraa)

C33S045551

•

Taitetut arkit, yksittäisetiketti

203 × 305 mm (500 tarraa)

C33S045552

•

Taitetut arkit, yksittäisetiketti

203 × 152 mm (1 000 tarraa)

C33S045553

•

High Gloss Label

PE Matte Label

• Tuettu tulostin
Täydellinen luettelo saatavana olevista tulostusmateriaaleista on osoitteessa www.epson.fi/varitarratulostin

GP-C831

Tyyppi
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*1

Colour Label Range Brochure_1FI_12/13

*2

Tulostettaessa Epson PE Matte Label ‑tulostusmateriaalille.
Täyttää kemikaalialan uusimmat GHS-merkintästandardit

Epson pyrkii kehittämään innovatiivisia tuotteita, jotka ovat luotettavia, kierrätettäviä ja energiatehokkaita. Säästämme resursseja
turvataksemme tulevaisuuden.
Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

