
Uudistettu värietikettien 
tulostus

ColorWorks C4000e -sarja
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Korkea 
tulostuslaatu

Helppo 
integraatio

Helppokäyttöinen Wi-Fi-tulostus*

Mielenrauhaa

ColorWorks  
C4000e -sarja

Ohjelmistokehi-
tyspaketit  

saatavana iOS- ja 
Android-laitteisiin

C4000e-sarjan pienikokoiset etikettitulostimet voi sijoittaa työtasolle. 
Helppokäyttöisten toimintojen ja joustavien liitäntävaihtoehtojen ansiosta 
voit tulostaa laadukkaita etikettejä nopeasti ja helposti.

Joustava ja laadukas etikettitulostus 
sekä kattavat liitännät

*Edellyttää lisävarusteena saatavaa OT-WL06-donglea
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Elintarvike-
merkinnät

Liput

Juomat

Kosmetiikka

Lääkkeet Tuotteet

Korkea tulostuslaatu
Erittäin tarkka nelivärinen tulostuslaatu 
kuuluu vakiotoimintoihin. Värinhallinta 
(ICC-profiili ja spottivärien sovitus) auttaa 
tuottamaan vaikuttavia värietikettejä juuri 
silloin, kun niitä tarvitaan.

Helppokäyttöinen
Suuri (2,7 tuuman) LCD-
näyttöpaneeli helpottaa käyttöä. 
Tulostusmateriaalirullat on 
helppo vaihtaa. Mallissa on myös 
automaattinen leikkuri, jonka käyttäjä 
voi helposti itse laittaa paikalleen.

Helppo integraatio
Sarjan tulostimet on helppo liittää ja 
yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin. 
Ajureita on saatavilla Windows-, 
Linux- ja Mac- ja ESC Label 
-käyttöjärjestelmille. Valikoima on 
myös ZPLII-yhteensopiva. 

Mielenrauhaa
Täydellistä mielenrauhaa. Epson 
kattaa kaiken (myös tulostuspään) niin 
kauan kuin tulostin kuuluu takuun tai 
CoverPlus-paketin piiriin.

Ohjelmistokehityspaketit 
saatavana iOS- ja Android-
laitteisiin
Uudet iOS- ja Android-laitteiden 
ohjelmistokehityspaketit mahdollistavat 
helppokäyttöisen tulostamisen 
tabletilta.

Wi-Fi-tulostus
Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen lisääminen 
mahdollistaa tulostamisen mistä vain, 
milloin vain.

Mattamusta (mk) vs. kiiltävä musta (bk) mallit 
Kiiltävää mustaa mustetta käyttävän vakiomallin lisäksi 
saatavilla on mattamustaa mustetta käyttävä malli. 

Mattamusta muste tuottaa mattapintaiselle materiaalille 
tummemman mustan ja tavallisille tulostusmateriaaleille 
laadukkaamman kuvan. 

Käyttökohteet

Webconfig- ja EDA-työkalut
Näiden työkalujen myötä C4000e-tulostimen määritys ja etähallinta 
on entistäkin joustavampaa.



Epson ColorWorks -tulostusmateriaali

Premium Matte Ticket High Gloss Label BOPP High Gloss 
Label

Premium Matte Label PE Matte Label BOPP Satin Gloss 
Label

Sopii hyvin 
pääsylippuihin, 
henkilökortteihin, 
hyllyetiketteihin ja 
kyltteihin

Soveltuu erittäin 
hyvin tuotetarroihin 
ja kuluttajatuotteiden 
pakkaustarroihin

Sopii erittäin hyvin 
kuluttajatuotteiden 
tuote-etiketteihin

Sopii erittäin 
hyvin esimerkiksi 
viivakoodietiketteihin, 
kuluttajatuotteiden 
pakkausetiketteihin 
ja lääke-etiketteihin

Sopii erinomaisesti 
kemikaalialan  
GHS-merkintöihin

Sopii erittäin hyvin 
kuluttajatuotteiden 
tuote-etiketteihin

Nopeasti kuivuva Pitävä akryyliliima Pitävä vesilevitteinen 
akryyliliima

Valokuvalaatuista 
tulostusta Hankauksen kestävä Pitävä vesilevitteinen 

akryyliliima

Naarmuuntumaton ja 
vedenkestävä pinta Nopeasti kuivuva Kestävät vettä ja monia 

muita nesteitä 

Hankauksen kestävä, 
naarmuuntumaton, 
kestää lämpöä sekä 
vettä ja muita nesteitä

Erinomainen valon- ja 
lämmönkesto

Kestävät vettä ja monia 
muita nesteitä

Optimoitu laadukkaita, 
valokuvantarkkoja kuvia 
varten

Lämmön- ja 
hankauksenkestävä, 
kestää vettä ja muita 
nesteitä

Kestää vettä ja 
useimpia kemikaaleja

Malli C4000e (mk) mattamusta muste C4000e (bk) kiiltävä musta muste 

Tuotenumero C31CK03102MK C31CK03102BK

Tulostuspää μTFP4 μTFP4

Tarkkuus (dpi) 1 200 x 1 200 1 200 x 1 200

Mustevärit (mattamusta, syaani, magenta, keltainen) (kiiltävä musta, syaani, magenta, keltainen)

Musteiden koko 50 ml 50 ml

Suositellut tulostusmateriaalit
Tavallinen paperi, tavallinen paperietiketti, mattapaperi, 
mattapaperietiketti, rannenauha, teksturoitu paperi, 
synteettinen etiketti

Kiiltävä paperi, kiiltävä paperietiketti, kiiltävä kalvoetiketti, 
erittäin kiiltävä paperietiketti, synteettinen etiketti

Muut tuetut tulostusmateriaalit Kiiltävä paperi, kiiltävä paperietiketti, kiiltävä kalvoetiketti, 
erittäin kiiltävä paperietiketti

Tavallinen paperi, tavallinen paperietiketti, mattapaperi, 
mattapaperietiketti

Tulostussuunta Kaksi- tai yksisuuntainen Kaksi- tai yksisuuntainen

Etiketin pituus 406 mm 406 mm

Koko leveys 310 mm x syvyys 283 mm x korkeus 285 mm leveys 310 mm x syvyys 283 mm x korkeus 285 mm

Tulostusnopeus

100 mm/s
(Suurin nopeus 300 dpi × 600 dpi)

70 mm/s
(Nopeus 600 dpi × 600 dpi)

48 mm/s
(Normaali 600 dpi × 600 dpi)

18 mm/s
(Laatu 600 dpi × 1200 dpi)

8 mm/s
(Enimmäislaatu 600 dpi × 1200 dpi)

100 mm/s
(Suurin nopeus 300 dpi × 600 dpi)

70 mm/s
(Nopeus 600 dpi × 600 dpi)

48 mm/s
(Normaali 600 dpi × 600 dpi)

18 mm/s
(Laatu 600 dpi × 1200 dpi)

8 mm/s
(Enimmäislaatu 600 dpi × 1200 dpi)

Paperirullien koko 101,6 101,6

Paperin leveys 25,4 mm – 108 mm 25,4 mm – 108 mm

Tulostusleveys 108 mm 108 mm

Automaattileikkuri Kyllä Kyllä
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1. Vaatii BS5609-sertifioidun etikettimateriaalin käytettäväksi tulostimen ja mustejärjestelmän kanssa. 

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus 

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

@epsonsuomi

epson-suomi

http://www.instagram.com/Epsonsuomi
http://www.instagram.com/Epsonsuomi
https://www.linkedin.com/company/epson-suomi/

