
Szemkápráztató színes 
címkék nyomtatása 
igény szerint

ColorWorks színes címkenyomtató termékcsalád
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Tegye hatékonnyá a színes 
címkék készítését!

Készítsen nyomtatóinkkal szemkápráztató, egyedi színes 
címkéket igény szerint, amikor éppen szüksége van 
rájuk! Az Epson ColorWorks nyomtatókkal a kétlépcsős 
nyomtatás és a pazarló előrendelés immár a múlté. Most 
elsőre nyomtathat színes címkéket, a saját tervei alapján, 
a szükséges mennyiségben.

Új mód a színes címkék előállítására 
Az Epson ColorWorks címkenyomtatói forradalmasítják az igény szerinti színes 
címkenyomtatást, így teljesen az irányítása alatt tarthatja a gyártási folyamatot.

Nyomathordozó 

Csak üres címkeanyag-tekercsekre 
van szükség.

Nyomtatás 

A címke teljes tartalma igény szerint 
nyomtatható.

Rugalmasság 
Különböző színek és címkeadatok 
nyomtatása egy időben.

ColorWorks
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A tervezés és 
a gyártás teljes 

irányítása

Csökkenti a 
hibák számát és 

a költségeket

Felgyorsítja 
a gyártást

Csökkenti 
a pazarlást

Felszabadítja az 
értékes helyet 
a raktárban

Megszünteti az 
előre nyomtatott 
címkék kezdeti 

költségeit
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Az igény szerinti színek előnyei

Pénzt takaríthat meg 
Takarítson meg pénzt azzal, hogy nem 
tárol különböző előre nyomtatott színes 
címkéket, csak akkor nyomtassa ki 
őket, ha szükséges. Most már a teljes 
címkenyomtatási folyamatot irányíthatja.

Nagyobb sebesség 
Nyomtasson színesben a vállalkozás 
igényeinek megfelelő sebességgel. 
Csökkentse a színes címkék teljes 
gyártási idejét.

A címkekészlet jelentős 
csökkentése 
Nincsenek többé előrenyomtatott 
címketekercsekkel teli polcok. Csak 
egyetlen típusú címkét kell megrendelnie 
és készleten tartania: az üreseket.

Időt takaríthat meg 
Ne pazarolja az időt a megfelelő 
előnyomtatott címkék megkeresésére 
és cseréjére. Takarítson meg időt az 
előrenyomtatott tekercsek lecserélésével.

A váratlan költségek 
megszüntetése 
Csökkentse az egyéni 
előrenyomtatás harmadik fél általi 
költségeit. A címkegyártási hibák, 
valamint a késői szállítások és 
a kötbérek csökkentése.

Nagyobb rugalmasság 
Készítsen egyedi címkéket, amikor 
szüksége van rájuk. Módosítsa 
a formátumot munka közben, és 
nyomtasson csak annyi címkét, 
amennyire szüksége van.

A címkehulladék 
megszüntetése 
Nincs többé címkehulladék amiatt, 
hogy a címketervet az utolsó pillanatban 
módosították. Nincs szükség az 
előrenyomtatott címkék megrendelésére, 
hogy legyen elég tartalékkészlet.
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Termékcímkézés

A gyártók és a kiskereskedők igény szerint készíthetnek 
vonzó színes címkéket, amelyek kitűnnek a termékeken 
és a csomagolásán. Az egyszerű megkülönböztethetőség 
érdekében adjon színkódot és képeket a címkékhez.

Szabja személyre a csomagolást
Fedezze fel a kissorozatos címkézésben rejlő új marketinglehetőségeket, és tegye 
egyedivé termékeit és márkáját testreszabható színes címkék nyomtatásával.

Emelje ki a kulcsfontosságú termékadatokat 
Emelje ki egyértelműen az információkat a címkéken, és nyomtasson speciális 
címkéket igény szerint.

Vegye kezébe a készletek kezelését
Irányítsa a készletek és a termékek mozgását a könnyen követhető címkék 
segítségével. Csökkentse a gyártási hibákat színkódolással vagy a címkéken 
látható képekkel a konténerek tartalmáról.

4
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Vegyszercímkék (GHS) 

A jól olvasható és kiváló minőségű kémiai címkék 
biztosítják a hatékony működést, az egyértelmű 
utasításokat és a munkavállalók biztonságát.

Tartsa be az előírásokat 
Készítsen a szabályozást tökéletesen követő kémiai címkéket, amelyek 
megfelelnek a GHS-szabványoknak, és szükség esetén egyszerűen frissíthetők.

Tegye hatékonnyá a címkekészítést 
Nyomtasson ki minden címkét gyorsan és pontosan, egyetlen egyszerű 
eljárással, és ne rendeljen további címkéket, amelyekre nincs is szüksége.

Készítésen jól látható képeket és piktogramokat
Nyomtasson színesben és kiváló minőségben, hogy a legfontosabb 
információk jól láthatók legyenek.
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Egészségügy

Az egészségügyi címkék színezése javítja az 
olyan létfontosságú információk vizuális felismerését, 
mint a páciensek neve vagy az adagolási utasítások. 
Ez csökkenti a kórházak működési kockázatát, és ami 
még fontosabb, jobb betegellátást és biztonságot nyújt.

Készítsen pontos páciens- és adagolási nyilvántartást
Használja a színeket és a kialakítást az olyan létfontosságú információk vizuális 
felismerésének javítására, mint például a páciens neve és az adagolási utasítások.

Készítsen érthető vizuális utasításokat 
Nyomtasson pontos és tökéletes piktogramokat és más vizuális információkat 
az üres címkékre egyetlen gördülékeny eljárással.

Csökkentse a hibalehetőségek számát
A konzisztens címkék nagy mennyiségben történő előállítása csökkenti 
a hibalehetőségeket a betegellátás során.
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Kiskereskedelem

Helyezze át a polccímkék gyártását a boltba. Legyen szó akár 
színes logókat, promóciókat vagy fontos termékinformációkat 
tartalmazó címkék készítéséről, az összes polccímke igényét 
megoldhatja.

Növelje a márka elismertségét
Szabja személyre a termékcsomagolást, és fejlessze a marketingkommunikációt 
az egyedi kissorozatos címkézési alkalmazások segítségével.

Emelkedjen ki a versenytársai közül
A színhasználat lehetővé teszi, hogy megkülönböztesse a termékeit a versenytársakétól, 
és segítsen az ügyfeleknek azonnal felismerni az Ön márkáját.

Emelje ki a fontos információkat
Emelje ki egyértelműen a címke lényeges információit, vagy nyomtasson speciális 
címkéket igény szerint.
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Vendéglátás

Növelje a látogatók biztonságát, javítsa a márka arculatát 
és személyre szabott reklámok elhelyezésével alakítsa át 
a látogatásokat a vállalat promóciós eszközeivé.

Készítsen professzionális jegyeket
Nyomtasson egyedileg tervezett jegyeket és belépőkártyákat színesben, 
igény szerint, ezzel növelve a márka ismertségét.

Szabja személyre a promóciókat az értékesítés növeléséhez
Készítsen egyéni jegyeket és belépőkártyákat promóciós vagy személyre szabott 
információkkal. Adjon hozzá hirdetéseket és más promóciós adatokat, amelyek 
relevánsak lehetnek, hogy növelje a jövőbeli értékesítést.

Növelje a biztonságot vizuális azonosítókkal
Nyomtasson színes fényképeket az belépőkártyára az egyszerű vizuális 
azonosítás érdekében.
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Az Epson tinták megfelelnek az élelmiszerekkel érintkezésbe 
kerülő anyagokra vonatkozó előírásoknak (FCM)

Szabványoknak való megfelelés 
Megfelelő használati feltételek esetén az Epson ColorWorks tinták megfelelnek a következő előírásoknak:

Termék

ColorWorks CW-C3500

ColorWorks CW-C7500

ColorWorks CW-C7500G

ColorWorks CW-C6000 sorozat

ColorWorks CW-C6500 sorozat

FCM-kompatibilis tinták

SJIC22P sorozat

SJIC26P sorozat

SJIC30P sorozat

SJIC36P sorozat

SJIC36P sorozat

 - Az EK keretrendszerének 1935/2004/EK számú rendelete

 - EuPIA (GMP) élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok 
nyomtatási tintáiról szóló rendelet 2016. márciusi 
átdolgozott 4. változata

 - Műanyagok használatának mérésére vonatkozó rendelet 
(10/2011/EU)

 - EuPIA-kizárási irányelv a nyomtatásához használt tintákról 
és az ezekhez kapcsolódó termékekről (2016. nov.)

 - Helyes gyártási gyakorlatról szóló rendelet (GMP) 
(2023/2006/EK)

 - FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, papír anyagok)

 - Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és 
termékekre vonatkozó svájci szabályozás (RS817.023.21, 
10. melléklet)

 - Nehézfémekre vonatkozó CONEG-követelmények 9

 - Játékokra vonatkozó EK71 szabvány (3., 9. és 12. rész)

 - SVHC a REACH-megfelelőség

Élelmiszerek és vendéglátás

Készítsen igény szerint magával ragadó, színes címkéket, amely 
kiemelkednek a csomagoláson és a termékeken. Szabja személyre 
a címkéket a márkaismertség növelése érdekében, és jelenítse meg 
a fontos információkat jól láthatóan, akár kis területen is, a nagy 
felbontású nyomtatás segítségével. 

Jelenítse meg a termék legfontosabb információit
Védje meg az ügyfeleket és a saját vállalkozását azzal, hogy világosan kiemeli a fontos 
információkat, például az élelmiszer-allergéneket és a tápértékadatokat a színes, 
„jelzőlámpa” típusú címkézési rendszerekkel. 

Készítsen figyelemfelkeltő különleges ajánlatokat
Használjon a színeket, hogy megkülönböztesse termékeit a versenytársak termékeitől.  
Emelje ki az árváltozásokat, és készítsen figyelemfelkeltő különleges ajánlatokat.

Növelje az ügyfelek hűségét 
Emelje ki a márkát a minőségi színes nyomtatás segítségével. Érjen el felülértékesítést 
és növelje a haszonkulcsot a címkék személyre szabásával.

10
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Raktározás és logisztika

Javítsa a készletkezelést és a termékazonosítást, hogy 
a nagy és összetett ellátási láncok zökkenőmentesen 
kapcsolódjanak és működjenek.

Javítsa a követhetőséget színkódolással 
Biztosítsa, hogy a megfelelő termékek eljussanak a megfelelő helyre 

Csökkentse az ellátási lánc hibáinak számát
Használjon színeket a címkék könnyebb nyomon követésére és a hibák 
elkerülésére

Takarítson meg a költségeken, csökkentse a hulladékot
Legyen költséghatékonyabb a címkekészítésben a hulladék mennyiségének 
csökkentésével, és az előre nyomtatott címkék előzetes költségeinek 
megszüntetésével.

12

Jelenlegi kihívások

Előre nyomtatott címkék, amelyek 
drágák és rengeteg helyet foglalnak el
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A címkék manuális kiválasztásának 
folyamata gyakran a költséges 
hibákhoz vezet

A rugalmatlan, lassú címkézési műveletek 
akadályozzák a hatékonyságot és 
késleltetik a szállítást

13
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A C6500 sorozatú címkenyomtatók támogatják a színes 
nyomtatást és a változó adatfeldolgozást, illetve közvetlenül 
a integrálhatók a gyártósorokba, ezzel csökkentve 
a gyártási folyamat lépéseit és növelve a hatékonyságot. 

Használja ki az időtakarékos, automatikus hátlap-eltávolító funkciót, amellyel 
egyszerűen felviheti a címkéket a termékekre. Ez a tintasugaras címkenyomtatók 
között exkluzívnak számító funkció egyszerűen és zökkenőmentesen illeszkedik 
a nyomtatási és alkalmazási megoldásokhoz.

Nyomtatás és alkalmazás

14
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Nyomathordozóink 
széles választéka
A Tested by Epson for ColorWorks program információkat 
biztosít az iparág vezető vállalatai által gyártott, megbízható, 
az Epson által tesztelt nyomathordozó-megoldásokról.

Premium matte label
Ideális választás vonalkód 
címkékhez, kiskereskedelmi 
termékek dobozainak címkézéséhez 
vagy gyógyszercímkékhez.

Kiváló minőségű nyomtatás

Ellenáll a hőnek, az elkenődésnek, 
a karcolódásnak, illetve a víznek 
vagy más folyadékoknak

Látogasson el a www.epson.hu/testedforcolorworks webhelyre a tesztelt nyomathordozókra vonatkozó 
legújabb információért 

Premium matte ticket
Ideális választás jegynyomtatáshoz, 
belépőkártyákhoz, polccímkékhez 
és poszterekhez.

Gyors száradás

Karcolás- és vízálló

Kiváló minőségű, fotorealisztikus 
grafikákhoz optimalizált

PE matte label 
Ideális a GHS-vegyszercímkéző 
megoldásokhoz.

Kenődésmentes

Kiváló UV-stabilitás és hőellenállás

Ellenáll a víznek és a legtöbb 
vegyszernek

High-gloss label
Ideális választás termékcímkékhez, 
és kiskereskedelmi áruk dobozainak 
felcímkézéséhez.

Tartós akrilragasztó

Gyors száradás

Ellenáll a hőnek, az elkenődésnek, 
illetve a víz vagy más folyadék okozta 
károsodásnak

BOPP satin-gloss label
Ideális választás kiskereskedelmi 
áruk termékcímkéihez.

Vízbázisú tartós akrilragasztó

Víznek és sok más folyadéknak ellenáll

BOPP high-gloss label
Ideális választás kiskereskedelmi áruk 
termékcímkéihez.

Vízbázisú tartós akrilragasztó

Víznek és sok más folyadéknak ellenáll

15
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ColorWorks C7500 sorozat

Ideális az olyan nagy mennyiségű nyomtatáshoz, ahol a tartósság 
kulcsfontosságú. Az Epson ColorWorks C7500 újradefiniálja 
a megbízható, nagy sebességű, kiváló minőségű színes 
címkenyomtatást, amely kielégíti a gyártók címkézési igényei. 

16
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Költséghatékony
Tartsa alacsonyan a költségeket a hatékony, nagy kapacitású, 
színenként cserélhető tintapatronokkal. Az igény szerinti 
nyomtatással időt és pénzt takaríthat meg.

Könnyen integrálható
Használja az új ESC/Label programozási nyelvünket, hogy 
zökkenőmentesen integrálja szinte bármilyen operációs 
rendszerbe.

Kiváló minőség
Nyomtasson kiváló minőségű címkéket az ételekhez, 
italokhoz, csomagolásokhoz és dobozokhoz, valamint 
az EU-energiacímkéket és a GHS-címkéket. 

Megbízható és egyenletes eredmény
Kiemelkedő teljesítményt nyújt, amely ipari környezetben 
is felhasználható. 

Gyors
300 mm/mp sebességű nyomtatás akár 600 × 1200 dpi 
felbontásban is.

Kedvező
Felejtse el az üzemeltetés problémáit! Az Epson mindent 
elintéz (a nyomtatófejet is beleértve), amíg a nyomtató 
a jótállás/CoverPlus hatálya alá tartozik.

Robusztus
Az Epson szabadalmaztatott PrecisionCore nyomtatófeje 
biztosítja, hogy a címkék gyártása a nyomtató teljes 
élettartama alatt egyenletes legyen.

ColorWorks C7500 
Ideális olyan nyomtatáshoz, ahol a tartósság 
kulcsfontosságú

DURABrite Ultra pigmenttinta 

A legjobb nyomtatási minőséget matt papíron 
érheti el

ColorWorks C7500G 
Tökéletes, ha a nyomtatási minőség létfontosságú

UltraChrome DL pigmenttinta

A legjobb nyomtatási minőséget fényes papíron 
érheti el

17
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ColorWorks C6000 sorozat

Nyomtasson tartós, személyre szabott címkéket gyorsan és 
egyszerűen. Készítsen kiváló minőségű (1200 x 1200 dpi), egyedi 
címkéket újra és újra. A C6000 akár 4 hüvelykes nyomtatási 
szélességet biztosít, a C6500 pedig akár 8 hüvelykes címkét 
is készíthet. Optimalizálja a munkafolyamatokat az egyedülálló 
beépített lehúzóval. 

18



19

Könnyű használat 
Az egyszerű használat érdekében két különböző oldalról is 
betöltheti a címkéket. A papírelakadást a négy hozzáférési 
ponton is megszüntetheti. Használja a nagy (2,7 hüvelykes) 
LCD kijelzőt a változó adatfeldolgozáshoz kényelmesen, 
egyetlen lépésben. 

Nem igényel karbantartást
Felejtse a nyomtatófej vagy más mozgó alkatrészek 
cseréjét – a 1 éves jótállás erre is vonatkozik, továbbá 
az extra CoverPlus szolgáltatás is elérhető.

Exkluzív, beépített lehúzó 
Takarítson meg időt az automatikus hátlap-eltávolítással, 
amely egyedülálló funkció a tintasugaras címkenyomtatók 
között. A lehúzó integrálható a Print & Apply megoldásokba.

Testre szabott kommunikáció
Nyomtasson akár 25–208 mm szélességben fényes, matt 
és texturált nyomathordozóra. Nyomtasson bármilyen 
formára második formavágás nélkül, az egyedi mozgatható 
szenzor segítségével, és igazodjon pontosan a márkák 
logóinak színéhez.

Könnyen integrálható
Kapcsolódik a Windows, a Linux, a Mac/iOS és az SAP 
rendszerekhez. Az Epson ESC/Label programozási nyelve 
kompatibilis a legtöbb címke-illesztőprogrammal.

Távoli konfiguráció és karbantartás 
Kezelje és frissítse a nyomtatóflottákat az intelligens webes 
felületen keresztül.

Tartós címkék 
Nyomtasson tartós címkéket az UltraChrome DL 
pigmenttintákkal.

19

ColorWorks C6500Ae  
Ideális az egyedi, rugalmas színes címkézéshez

8 hüvelyk széles címkékhez

Beépített automata vágó 

ColorWorks C6500Pe  
Ideális az egyedi, rugalmas színes címkézéshez

8 hüvelyk széles címkékhez

Beépített lehúzó 

ColorWorks C6000Ae   
Ideális az egyedi, rugalmas színes címkézéshez

4 hüvelyk széles címkékhez

Beépített automata vágó

ColorWorks C6000Pe  
Ideális az egyedi, rugalmas színes címkézéshez

4 hüvelyk széles címkékhez

Beépített lehúzó
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ColorWorks C3500

Egyszerűen használható, rugalmas és kompakt, lehetővé teszi, 
hogy a csuklópánttól, a jegyen vagy belépőkártyán át a tartós 
szintetikus címkéig bármit kinyomtasson. Mindezt a teljes 
színtartományban, kiváló minőségben, akár 103 mm/mp-es 
nyomtatási sebességgel

20
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Nem igényel karbantartást
Nem szükséges a nyomtatófejet vagy más mozgó alkatrészt 
cserélni – ezek a nyomtató teljes élettartama alatt kitartanak. 

Tartós nyomatok
Az Epson DURABrite Ultra pigmenttintának köszönhetően 
hosszú élettartamú nyomatokat biztosít, amelyek ellenállnak 
az elkenődésnek, a fakulásnak és a legtöbb folyadéknak.

Sokoldalú
Készítsen kiváló minőségű nyomatokat sokféle anyagra, 
többek között matt és fényes bevonatú papírokra, illetve 
műanyag hordozókra, többféle formátumban és méretben. 
Használja újra a vízálló belépőket, amelyek nem kenődnek 
el és nem fakulnak ki.

Egyszerűen használható és költséghatékony
Kövesse nyomon a tinta szintjét és a nyomtató állapotát az 
LCD-kijelzővel, és takarítson meg nyomtatás közben. Egy 
nemrég készült kutatási jelentés szerint két versenytársával 
összehasonlítva a ColorWorks C3500 rendelkezett 
a legkisebb oldalankénti nyomtatási költséggel¹.

Megbízható
Pontos vonalkódnyomtatást biztosít az Epson automata 
fúvóka-ellenőrző technológiájának (AID) segítségével, 
amely észleli és kijavítja az eltömődött fúvókákat

Intuitív kijelző
A tintaszint és a nyomtató aktuális állapota nyomon 
követhető az LCD kijelzőn. Minden funkció kényelmesen 
elérhető a nyomtató előlapjáról, még a kellékanyagok 
cseréje is.
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Típus CW-C7500 CW-C7500G CW-C6000AE CW-C6000PE CW-C6500AE CW-C6500PE CW-C3500

Nyomtatófej PrecisionCore MicroTFP Line printer PrecisionCore MicroTFP Line printer μTFP4 μTFP4 μTFP4 μTFP4 Soros

Felbontás (dpi) 600 × 1200 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi 720 × 360 dpi

Tintaszínek 4 színkomponens 4 színkomponens 4 színkomponens 4 színkomponens 4 színkomponens 4 színkomponens 4 színkomponens

Tintakapacitás 295 ml 295 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 32 ml

Támogatott nyomathordozók
Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label

Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label

Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label 

Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label 

Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label 

Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label 

Matte label, Matte film label, Glossy 
label, Glossy Film label, High Glossy 
label

I/O portok Igen Igen Standard Standard Standard Standard Nem

Nyomtatási irány Rögzített Rögzített Két- vagy egyirányú Két- vagy egyirányú Két- vagy egyirányú Két- vagy egyirányú Két- vagy egyirányú

Címke hossza 600 mm 600 mm 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm 1117 mm

Méret (Szé × Mé × Ma) 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm 340 × 565 × 326mm 340 × 565 × 326mm 444 × 512 × 326mm 444 × 512 × 326mm 310 × 283 × 261mm

Nyomtatási sebesség (teljes 
szélességben)

Max. 300 mm/mp 600 × 1200 dpi 
felbontásnál (108 mm nyomtatási 
szélesség)

Max. 300 mm/mp 600 × 1200 dpi 
felbontásnál (108 mm nyomtatási 
szélesség)

119 mm/mp  
(Max. gyorsaság, 300 × 600 dpi)

75 mm/mp  
(Gyors, 600 × 600 dpi)

48 mm/mp  
(Normál, 600 × 600 dpi)

18 mm/mp  
(Minőség, 600 × 1200 dpi)

8 mm/mp  
(Max. minőség, 1200 × 1200 dpi)

119 mm/mp  
(Max. gyorsaság, 300 × 600 dpi)

75 mm/mp  
(Gyors, 600 × 600 dpi)

48 mm/mp  
(Normál, 600 × 600 dpi)

18 mm/mp  
(Minőség, 600 × 1200 dpi)

8 mm/mp  
(Max. minőség, 1200 × 1200 dpi)

85 mm/mp  
(Max. gyorsaság, 300 × 600 dpi)

49 mm/mp  
(Gyors, 600 × 600 dpi)

34 mm/mp  
(Normál, 600 × 600 dpi)

18 mm/mp  
(Minőség, 600 × 1200 dpi)

6 mm/mp  
(Max. minőség, 1200 × 1200 dpi)

119 mm/mp  
(Max. gyorsaság, 300 × 600 dpi)

49 mm/mp  
(Gyors, 600 × 600 dpi)

34 mm/mp  
(Normál, 600 × 600 dpi)

18 mm/mp  
(Minőség, 600 × 1200 dpi)

6 mm/mp  
(Max. minőség, 1200 × 1200 dpi)

Max. 103 mm/mp 360 × 360 dpi 
felbontásnál (56 mm nyomtatási 
szélesség)

Papírtekercs-átmérő 203,2 mm 203,2 mm 203,2 mm 203,2 mm 152,4 mm 152,4 mm 101,6 mm

Papírszélesség: 50–112 mm 50–112 mm 25,4–112 mm 25,4–112 mm 25,4 – 215,9 mm 25,4 – 215,9 mm 30–112 mm

Nyomtatási szélesség Akár 108 mm Akár 108 mm Akár 108 mm Akár 108 mm Akár 211,9 mm Akár 211,9 mm Akár 104 mm

Lehúzó/automata vágó Automata vágó Automata vágó Automata vágó Lehúzó Automata vágó Lehúzó Automata vágó
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A
94

60
_C

ol
or

W
or

ks
_c

ol
ou

r_
la

be
l_

pr
in

te
r_

ra
ng

e_
1H

U
_0

7/
20

1. A TÜV Rheinland LGA Products GmbH által 2014 augusztusában elvégzett kutatás alapján.

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

@EpsonEurope

epson-magyarorszag

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-magyarorszag/

