
Epson�TM-C3500
GEGEVENSFORMULIEREN

Met de TM-C3500 kan uw bedrijf tal van kleurrijke etiketten, tickets of 
labels intern afdrukken. Dankzij hoge afdruksnelheden tot 103 
mm/sec en afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt kan uw 
bedrijf geld besparen op het uitbesteden van de etiketproductie door 
etiketten op aanvraag af te drukken.

Uw eigen etiketten afdrukken
Met de TM-C3500 kunt u eenvoudig uw eigen kleurenetiketten maken en afdrukken. Of u 
nu verpakkingsetiketten met kleurrijke logo's en afbeeldingen wilt afdrukken of tickets en 
ID-kaarten met belangrijke streepjescodes en productinformatie, dankzij deze printer hebt 
u hiervoor maar één apparaat nodig. Daarnaast voldoet u hiermee aan internationale 
GHS-richtlijnen voor chemische etiketten aangezien deze op aanvraag kunnen worden 
afgedrukt zonder gebruik te maken van vooraf bedrukte sjablonen.

Hoge kwaliteit en duurzaam
Dankzij de afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt kunt u sneldrogende, zeer 
gedetailleerde etiketten maken die niet vlekken, waterbestendig zijn en niet vervagen. 
Dankzij de duurzame kwaliteiten van gepigmenteerde inkt zijn uw etiketten niet alleen 
zeer fraai, maar ook zeer geschikt voor tal van omgevingen. 

Gebruiksvriendelijke etikettenprinter met vier kleuren
U kunt eenvoudig afdrukken op uiteenlopende materialen, inclusief papier met een matte 
en glossy coating en filmetiketten. Dit betekent dat u exact de etiketten kunt maken die u 
nodig hebt voor uw toepassing. Op het LCD-scherm worden de inktniveaus en de 
printerstatus weergegeven. En omdat u de printer aan de voorzijde bedient en de 
software eenvoudig te installeren is, hebt u geen specialistische training nodig om de 
printer te kunnen bedienen.

Rendabel
Omdat dit model wordt geleverd met afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt, 
hoeft alleen de gebruikte kleur vervangen te worden. Hierdoor vallen de kosten per etiket 
laag uit.

KEY FEATURES

Duurzame pigmentinkt
Druk etiketten af tot max. 103 mm/sec.
Druk af op tal van media
LCD-scherm voor inkt- en printerstatus
Afzonderlijke inktpatronen



Epson�TM-C3500

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode Seriële inkjetprinter

Configuratie van de spuitkop 360 spuitmondjes per kleur

Kleuren Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Inkttechnologie Epson DURABrite™ Ultra

Categorie Desktopprinter voor kleurenetiketten

AFDRUK

Afdruksnelheid Max. 103�mm/sec�bij�360 x 360�dpi (afdrukbreedte�56�mm)

Afdrukresolutie Max. 720 x 360�dpi

Afdrukbreedte max.�104�mm

ONDERSTEUNDE MEDIA

Indelingen Rol (externe diameter van 4"), Kettingpapier

Breedte Min.�25�mm, Max�112�mm

Type Kettingetiket, Kettingpapier, Voorgesneden etiket, Papier voor zwarte markeringen, Label voor 

zwarte markeringen

ALGEMEEN

Aansluitingen USB 2.0 type A, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)

Automatische papiersnijder Ja�Meegeleverd

Voeding Extern

Voedingsspanning 100 ~ 240�V, 50 ~ 60�Hz

Energieverbruik Printing: Appx.�30�W, in stand-by modus: Appx.�3�W

Betrouwbaarheid MTBF: 88.000��uur�, MCBF: 9.800.000��bewegingen (passes)�

Temperatuur/vochtigheid Printing: 10~35�°C�(�20~80�% RH), Storage: -20~60�°C�(�5~85�% RH)

Afmetingen 310�x�283�x�261�mm�(breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 12�kg

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Drivers en hulpprogramma's (CD)
Gebruiksaanwijzing
Voeding
Afzonderlijke inktpatronen
Hoofdapparaat
Papielrol
Maintenance box

VERBRUIKSMATERIAAL

Premium Matte Label - Continuous Roll: 51mm x 35m

� C33S045417

Premium Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 35m

� C33S045418

Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 35m

� C33S045419

Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 43m

� 1516052

Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 43m

� 1516054

Premium Matte Ticket - Roll: 80mm x 50m

� C33S045389

Premium Matte Ticket - Roll: 102mm x 50m

� C33S045390

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV – Vestiging België 
Belgicastraat 4 – Keiberg 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05  /oproep + 0.15  /min.) 
www.epson.nl


