FICHA DE PRODUTO

ColorWorks C3500 (012CD) (incl.
NiceLabel CD)

Impressora de etiquetas a cores de alta velocidade e alta qualidade,
concebida para imprimir uma grande variedade de etiquetas sem
recurso a empresas externas com um baixo custo por etiqueta.
Quer esteja a imprimir etiquetas, bilhetes ou rótulos, a ColorWorks C3500 (TM-C3500) foi
concebida para ajudar a sua empresa a imprimir uma grande variedade de etiquetas a
cores sem recurso a empresas externas. Com velocidades de impressão de alta
qualidade de até 103 mm/s e tinteiros de pigmentos individuais, a sua empresa dispõe
de uma alternativa económica à produção externa de etiquetas, ao imprimir etiquetas
conforme necessário.
Imprima as suas próprias etiquetas
Com a ColorWorks C3500 (TM-C3500), pode personalizar e imprimir facilmente as suas
próprias etiquetas a cores. Quer imprima etiquetas para embalagens com logótipos e
imagens a cores ou bilhetes e cartões de identificação com importantes códigos de
barras e informações sobre produtos, esta impressora assegura a impressão num único
equipamento. Também o ajuda a cumprir as directrizes internacionais de etiquetagem
química do GHS, uma vez que as etiquetas podem ser impressas on demand sem a
utilização de modelos pré-impressos.
Alta qualidade e durável
Graças aos tinteiros pigmentados individuais, pode criar etiquetas de secagem rápida
extremamente detalhadas, resistentes às manchas, à água e ao esbatimento. As suas
etiquetas ficarão fantásticas e as qualidades duráveis e resistentes da tinta pigmentada
tornam-na perfeita para uma grande variedade de ambientes.
Impressora de etiquetas a 4 cores fácil de usar
Pode imprimir facilmente numa grande selecção de materiais, incluindo etiquetas de
papel com revestimento mate e brilhante e etiquetas fílmicas. Isto significa que pode criar
exactamente o tipo de etiquetas de que precisa. O ecrã LCD mostra as informações dos
níveis de tinta e do estado da impressora, enquanto o software de funcionamento frontal
e de configuração fácil significa que pode utilizar a impressora sem formação
especializada.
Económica
Graças aos tinteiros pigmentados individuais, esta impressora de etiquetas é ideal para
reduzir os custos de impressão com o seu baixo custo por etiqueta, uma vez que
apenas necessita de substituir a cor utilizada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Impressões duradouras
Tinta pigmentada duradoura
Alta velocidade impressão
Imprime etiquetas até 103 mm/s
Mate, brilhante e outros
Imprima numa vasta gama de suportes
Operação fácil
Ecrã LCD para estado da tinta e da
impressora
Económica
Tinteiros individuais

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ColorWorks C3500 (012CD) (incl.
NiceLabel CD)

TÉCNICA
Método de impressão

Impressora de jacto de tinta em série

Configuração dos injectores

360 injectores por cor

Categoria

Impressora de secretária de etiquetas a cores

IMPRESSÃO
Velocidade de impressão

Max. 103 mm/seg em 360 x 360 dpi ( largura de impressão 56 mm)

Resolução de impressão

Max. 720 x 360 dpi

Largura de impressão

máx. 104 mm

SUPORTES COMPATÍVEIS
Formatos

Rolo (diâmetro externo de 4"), Papel contínuo

Largura

Mín. 30 mm, Max 112 mm

Tipo

Etiqueta contínua, Papel contínuo, Etiqueta recortada, Papel com marca a preto, Etiquetas

MATERIAL FORNECIDO
Fonte de alimentação
Driver e programas de ajuda (CD)
Tinteiros Individuais
Aparelho principal
Maintenance box
Papel em rolo
Manual de instruções
Cabo USB

com marca a preto

CONSUMÍVEIS

GERAL
Cortador automático

Sim incluído

Fonte de alimentação

Externo

Tensão de alimentação

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo de energia

Impressão: Aprox. 30 W, em standby: Aprox. 3 W

Fiabilidade

MTBF: 88.000 Horas , MCBF: 9.800.000 passagens

Temperatura/humidade

Impressão: 10~ 35 °C ( 20~ 80 % RH), Armazenamento: -20~ 60 °C ( 5~ 85 % RH)

Dimensões do produto

310 x 283 x 261 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

12 kg

Premium Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 35m
(C33S045727)

SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black)
(C33S020601)
SJIC22P(M): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Magenta)
(C33S020603)
SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow)
(C33S020604)

OUTROS
Garantia

SJIC22P(C): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Cyan)
(C33S020602)

SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series
(C33S020580)

12 Meses Entrega
Extensão da garantia opcional disponível

Rolo de Premium Matte Label Continuous, 51 mm x 35 m
(C33S045417)
Rolo de Premium Matte Label Continuous, 76 mm x 35 m
(C33S045418)

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Rolo de Premium Matte Label Continuous, 102 mm x 35 m
(C33S045419)

SKU

C31CD54012CD

Código de barras

8715946539324

Papel de etiqueta contínuo fino Epson para TM-C3400 (76
mm x 43 m) (1516052)

País de origem

China

Papel de etiqueta contínuo fino Epson para TM-C3400 (105
mm x 43 m) (1516054)

Tamanho da Euro palete

4 Peça

Rolo de Premium Matte Ticket, 80 mm x 50 m (C33S045389)
Rolo de Premium Matte Ticket, 102 mm x 50 m
(C33S045390)
Premium Matte Label - Coil: 220mm x 750m (C33S045528)
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650
labels (C33S045531)
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440
labels (C33S045532)
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225
labels (C33S045533)
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 650
labels (C33S045534)
Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 265
labels (C33S045535)
High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 33m
(C33S045538)
High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m
(C33S045537)
High Gloss Label - Continuous Roll: 51mm x 33m
(C33S045536)
High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 610 labels
(C33S045539)
High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 415 labels
(C33S045540)
High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 210 labels
(C33S045541)
High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 610 labels
(C33S045542)
High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 250 labels
(C33S045543)
High Gloss Label - Coil: 220mm x 750m (C33S045529)

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.
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