
Epson ColorWorks C7500
FICHA DE PRODUTO

A C7500 é o último grito em impressão de etiquetas a cores de curta 
tiragem. Os fabricantes podem agora dar resposta às suas 
necessidades internas de produção de etiquetas de forma fiável e 
económica a uma velocidade e com uma qualidade excepcionais. A 
C7500 também ajuda a eliminar os custos associados à pré-
impressão ao produzir curtas tiragens de etiquetas personalizadas on-
demand.

Resultados consistentes e fiáveis
A C7500 ajuda os fabricantes a produzir etiquetas consistentes e de alta qualidade 
internamente e on-demand. A impressora inclui a nova cabeça de impressão 
PrecisionCore para assegurar resultados fiáveis e de alta qualidade. A Tecnologia de 
verificação dos injectores (NVT) exclusiva e a substituição de pontos ajudam a evitar os 
erros de impressão e a contornar os pixels mortos para proporcionar impressões 
consistentes.
Velocidades rápidas
Produza rapidamente uma gama de etiquetas de alta qualidade, incluindo para o sector 
alimentar e de bebidas, caixas e embalagens, bem como Rótulos energéticos da UE e 
Rótulos GHS. As velocidades de impressão de até 300 mm/seg. permitem agora 
imprimir etiquetas a cores à mesma velocidade que algumas impressoras térmicas 
monocromáticas responsáveis pela mesma tarefa.
Economia
A impressão de etiquetas on-demand com a C7500 ajudará a eliminar os custos 
associados à pré-impressão, como é o caso do desperdício de etiquetas e da 
necessidade de ter grandes inventários de etiquetas. Os tinteiros individuais de alta 
capacidade permitem substituir apenas a cor que se esgotou para proporcionar um 
custo por impressão muito reduzido. A cabeça de impressão foi concebida para durar o 
mesmo tempo que a impressora1 para evitar ter de adquirir uma de substituição.
Fácil de utilizar com manutenção mínima
Configurar a C7500 com o painel de controlo LCD não podia ser mais fácil. O mais 
recente conjunto de comandos da impressora, ESC/Label, permite integrar a impressora 
com praticamente qualquer sistema operativo. O dispositivo inclui ainda uma gama 
completa de utilitários de software de suporte à implementação da impressora. A NVT 
também contribui para a auto-manutenção para impedir a obstrução dos injectores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Excelente fiabilidade e durabilidade
Cabeça de impressão PrecisionCore para 
resultados consistentes e longa vida útil
Poupe tempo e dinheiro
Optimize a produção de etiquetas imprimindo 
etiquetas a cores on-demand
Alta velocidade e alta qualidade de 
impressão
Velocidades de impressão de até 300 
mm/seg. com a resolução de imagem de 
600x1200 ppp
Menos manutenção e menos tempo de 
inactividade
Cabeça de impressão permanente e NVT 
para auto-manutenção
Integração fácil
Nova linguagem de programação ESC/Label 
para integração com praticamente qualquer 
SO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão Impressora em linha PrecisionCore MicroTFP

Configuração dos injectores 600 injectores por cor

Cores Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Tecnologia de tinta Epson DURABrite™ Ultra

Categoria Impressora industrial de etiquetas a cores

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão Max. 300 mm/seg em 600 x 1.200 dpi (largura de impressão 108 mm)

Resolução de impressão 600 x 1.200 dpi

Largura de impressão máx. 108 mm

Idioma da impressão ESC/Label, ZPL II (emulação)

SUPORTES COMPATÍVEIS

Formatos Rolo (diâmetro externo de 8")

Largura Mín. 50 mm, Max 112 mm

Tipo Etiqueta recortada, Etiquetas com marca a preto

GERAL

Ligações USB 2.0 Tipo A, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Cortador automático Sim incluído

Fonte de alimentação Interno

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

Consumo de energia Impressão: Aprox. 86 W, em standby: Aprox. 4 W

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

Dimensões do produto 392 x 598 x 397 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 36,7 kg

OUTROS

Garantia 12 Meses Entrega, Comprimento de impressão acumulado 500 km

Optional warranty extension available

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C31CD84012

Código de barras 8715946544427

Dimensões Embalagem individual 575 x 793 x 540 mm

Peso da embalagem 44 Kg

Quantidade múltipla de encomenda 1 Unidades

País de origem China

Tamanho da Euro palete 6 Peça (2 x 3)

Epson ColorWorks C7500

MATERIAL FORNECIDO

Tinteiros Individuais
Aparelho principal
Maintenance box
Papel em rolo
Software (CD)
Cabo USB

CONSUMÍVEIS

SJIC26P(K): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Black)

C33S020618

SJIC26P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Cyan)

C33S020619

SJIC26P(M): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Magenta)

C33S020620

SJIC26P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Yellow)

C33S020621

SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500, 
C7500G

C33S020596

PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels

C33S045712

PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels

C33S045713

PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels

C33S045714

PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels

C33S045716

PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels

C33S045715

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 
labels

C33S045722

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 
labels

C33S045723

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 
labels

C33S045724

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 
labels

C33S045725

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 
labels

C33S045726

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

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.

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)


