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DE WAARDE VAN 
KLEUREN OP 
AANVRAAG
Recente ontwikkelingen in de on-demand-kleurenafdruktechnologie, 
een domein waar Epson een leidende rol heeft, hebben het afdrukken 
van kleurenetiketten in twee fasen verouderd. Onze on-demand-
kleurenprinters geven u volledige controle over de etikettenproductie, 
waardoor u de aangepaste kleurenetiketten exact wanneer u ze 
nodig hebt en in de hoeveelheden die u wenst kunt afdrukken.

Voorheen werden thermische printers gebruikt om zwart op voorgedrukte etiketten 
te drukken. Maar deze benadering kan langzaam, onderbrekend, verspillend en 
ongemakkelijk zijn. De on-demand-kleureninkjetprinters van Epson elimineren 
deze problemen met gemak. Met de mogelijkheid om zelf, waar en wanneer u dat wilt, 
gepersonaliseerde kleurenetiketten, kaartjes en labels af te drukken, hoeft u zich niet 
langer zorgen te maken over voorraadbeheer, uitvaltijd van productie, etiketverspilling, 
verloren opdrachten of late verzendingen. 

Zichtbare voordelen voor een brede reeks van toepassingen
Van productie en detailhandel tot apotheken, gezondheidszorg en kaartverkoop, altijd is er 
een product in onze reeks van kleurenetikettenprinters dat een werkelijk verschil kan maken 
door u de flexibiliteit te geven om de etiketten af te drukken die u nodig hebt, en wanneer 
u ze nodig hebt. De laatste toevoegingen aan deze reeks, de Epson TM-C3500 en GP-
C831, zijn zeer geschikt voor bedrijven die etiketten willen afdrukken die voldoen aan de 
laatste GHS-standaarden (Globally Harmonised System) voor chemische etikettering.

Productie
De printerreeks voor kleurenetiketten van 
Epson is zeer geschikt voor fabrikanten 
met een brede productreeks, doordat deze 
voorraadbeheer, productidentificatie en 
klantondersteuning verbetert.

–  Verbeterd voorraadbeheer
–  Heldere bedieningsprocedures
–  Belangrijke gegevens markeren
–  Verbeterde etiketten en merken
–  Gemakkelijke GHS-conformiteit

Apotheken en gezondheidszorg
Kleuren op etiketten voor de 
gezondheidszorg verbeteren de visuele 
herkenning van belangrijke gegevens, 
waardoor risico's voor ziekenhuizen 
worden verminderd, maar belangrijker nog: 
patiënten kunnen beter worden verzorgd 
en beschermd.

–  Belangrijke patiëntgegevens 
markeren

–  Gemakkelijk grote hoeveelheden 
afdrukken

–  Consistente en heldere etikettering
–  Foutrisico verminderen

Detailhandel
Onze snelle, betrouwbare en flexibele 
oplossingen voor kleurenetiketten kunnen 
in verscheidene afdruktoepassingen voor 
de detailhandel worden geïmplementeerd, 
van schapetiketten, prijskaartjes en 
reclamelabels, tot etiketten voor producten 
die in de winkel worden gemaakt.

–  Productbewustzijn vergroten
–  Productspecificaties markeren
–  Verbeterde merkstelling
–  Bijzondere en eenmalige etiketten 

produceren

Ticketing
U kunt nu op aanvraag evenementkaartjes 
produceren met een gepersonaliseerd 
marketingbericht, of foto's van bezoekers 
op ID badges opnemen, met onze 
gemakkelijke kleurenetikettenprinters.

–  Volledige controle
–  Aangepaste communicatie
–  Verbeterde visuele identificatie

Etiket afgedrukt middels een printer met thermische overdracht Etiket afgedrukt met de TM-C3500

Totale controle
Verbeterde 
zichtbaarheid

Druk gemakkelijk etiketten, kaartjes en labels af volledig 
in kleur, waar en wanneer u ze nodig hebt en in de 
hoeveelheden die u werkelijk gebruikt.

Laat uw producten opvallen door hoogwaardige 
en aantrekkelijke kleurenetiketten.

Verbeterd voorraadbeheer
Elimineer de voorraad van voorgedrukte etiketten, minimaliseer etiketverspilling en productie-uitvaltijd, en verhinder verlies 
van opdrachten of late verzendingen.
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1.  Ontwerpen 2.  Een bestelling 
plaatsen

2.  Gehele inhoud 
op aanvraag 
afdrukken

3.  Uitbestede 
productie 
(voordruk)

4.  Levering 5.  Voorraad 
(verschillende 
opmaken)

6.  Zwart-witte 
overprint

Traditioneel afdrukken van kleurverbeterde etiketten (zes fasen):

On-demand-kleurenafdrukken (slechts twee fasen):

Productie
De printerreeks voor kleurenetiketten van 
Epson is zeer geschikt voor fabrikanten 
met een brede productreeks, doordat deze 
voorraadbeheer, productidentificatie en 
klantondersteuning verbetert.

–  Verbeterd voorraadbeheer
–  Heldere bedieningsprocedures
–  Belangrijke gegevens markeren
–  Verbeterde etiketten en merken
–  Gemakkelijke GHS-conformiteit

Apotheken en gezondheidszorg
Kleuren op etiketten voor de 
gezondheidszorg verbeteren de visuele 
herkenning van belangrijke gegevens, 
waardoor risico's voor ziekenhuizen 
worden verminderd, maar belangrijker nog: 
patiënten kunnen beter worden verzorgd 
en beschermd.

–  Belangrijke patiëntgegevens 
markeren

–  Gemakkelijk grote hoeveelheden 
afdrukken

–  Consistente en heldere etikettering
–  Foutrisico verminderen

Detailhandel
Onze snelle, betrouwbare en flexibele 
oplossingen voor kleurenetiketten kunnen 
in verscheidene afdruktoepassingen voor 
de detailhandel worden geïmplementeerd, 
van schapetiketten, prijskaartjes en 
reclamelabels, tot etiketten voor producten 
die in de winkel worden gemaakt.

–  Productbewustzijn vergroten
–  Productspecificaties markeren
–  Verbeterde merkstelling
–  Bijzondere en eenmalige etiketten 

produceren

Ticketing
U kunt nu op aanvraag evenementkaartjes 
produceren met een gepersonaliseerd 
marketingbericht, of foto's van bezoekers 
op ID badges opnemen, met onze 
gemakkelijke kleurenetikettenprinters.

–  Volledige controle
–  Aangepaste communicatie
–  Verbeterde visuele identificatie

De reeks kleurenetikettenprinters van Epson vereenvoudigt het traditionele proces voor het produceren 
van kleurverbeterde etiketten enorm.

1.  Ontwerpen
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Afdrukken maken van hoge 
kwaliteit op een brede reeks 
van materialen, waaronder 
mat en glanzend papier met 
coating, en synthetische 
media in tal van indelingen 
en grootten

Het LCD-scherm maakt het 
controleren van inktniveaus 
en de printerstatusgegevens 
gemakkelijk

Met een media-invoersleuf aan de achterzijde kunnen 
kettingpapier en rollen met een grote doorsnede worden 
gebruikt

Epson DURABrite Ultra-inkt 
voor duurzame afdrukken die 
bestand zijn tegen vlekken, 
vervagen en de meeste 
vloeistoffen

Alle functionaliteiten, inclusief te 
vervangen verbruiksmaterialen, 
aan de voorzijde ten behoeve 
van gebruiksgemak

De automatische 
spuitkopcontroletechnologie 
(AID) van Epson spoort 
mogelijke verstoppingen 
in de spuitkoppen op en 
corrigeert deze, waardoor 
streepjescodes nauwkeurig 
worden afgedrukt

Epson TM-C3500
De Epson TM-C3500 voegt hoogwaardige kleuren en veelzijdigheid 
op aanvraag toe aan uw etiketten, labels en kaartjes. Dankzij hoge 
afdruksnelheden van maximaal 103 mm/sec en afzonderlijke patronen met 
gepigmenteerde inkt, zal uw bedrijf tijd en geld besparen op het uitbesteden 
van de etiketproductie door etiketten op aanvraag af te drukken.

Belangrijkste kenmerken
–  Hoogwaardig inkjetafdrukken in vier 

kleuren (CMYK)
–  Hoge afdruksnelheid van maximaal 

103 mm/sec
–  Dankzij de afzonderlijke inktpatronen 

bespaart u geld, omdat u alleen de 
verbruikte kleur hoeft te vervangen

–  Geïntegreerde automatische 
papiersnijder

–  Meegeleverde softwareprogramma's 
voor eenvoudige installatie

–  Voldoet aan de BS5609-certificering

Snel Duurzaam Besparend
Afdrukken met snelheden tot maximaal 
103 mm/sec

Duurzame pigmentinkten die vlek-, 
water- en vervagingsbestendig zijn

Afzonderlijke inktpatronen en 
bijkomende zwarte inkt voor 
kostenbesparend afdrukken

KLEURENETIKETTENPRINTERS 
VAN TM-C-SERIE
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Epson TM-C3400 Druk etiketten, labels en kaartjes volledig in 
kleur en op aanvraag af met een printer die 
compact is en snel genoeg om te worden 
gebruikt als een desktopprinter, maar 
robuust en betrouwbaar om gemakkelijk 
in industriële omgevingen te passen.

Belangrijkste kenmerken
–  On-demand-afdrukken om verspilling, 

opslag en wachttijden te verminderen 
die zijn gekoppeld aan voorgedrukte 
etiketten

–  Verbeterde gegevensprivacy door 
inkt in plaats van linten te gebruiken, 
waardoor er geen spiegelbeeld 
van de afdruk achterblijft

–  Rechtstreekse besturing vanuit 
toepassingen, waaronder 
opstartetikettensoftware

–  Eenvoudige besturing vanaf 
de voorzijde en compact formaat 
voor plaatsing onder de toonbank

–  Geïntegreerde automatische 
papiersnijder zorgt voor snelle 
en nauwkeurige afwerking

–  De automatische 
spuitkopcontroletechnologie 
spoort mogelijke verstoppingen 
in de spuitkoppen en dode pixels in 
streepjescodes op en corrigeert deze

–  Minder impact op het milieu dankzij 
de inkt op waterbasis en laag 
energieverbruik

Epson TM-C3400–LT Epson TM-C3400BK Etiketvoorbeelden

Neem de controle met de zelfstandige 
en eenvoudig te installeren afdrukterminal 
met gebruiksvriendelijk aanraakscherm.

Belangrijkste kenmerken
–  Compacte alles-in-één oplossing voor 

het afdrukken van kleurenetiketten 
zonder pc

–  Kleuren-TFT-aanraakscherm 
verschaft intuïtieve besturing 
en kantelt maximaal 90º

–  Robuust, tegen spatten en stof 
bestendig

–  Gemakkelijk afdrukken vanuit 
Windows®-toepassingen

Zeer geschikt voor zwart-witte 
etiketteringstoepassingen die hoge eisen 
stellen aan de gegevensbescherming.

Belangrijkste kenmerken
–  De DURABrite Ultra-pigmentinkt 

van Epson is bestand tegen vlekken, 
vervagen, water en de meeste 
andere vloeistoffen

–  Maximale efficiëntie met een enkel 
inktpatroon met hoge capaciteit

–  Hoge kwaliteit en nauwkeurigheid 
met afdrukken in grijstinten

“ De Epson TM-C3400-serie vereenvoudigt ons 
etiketteringsproces en vermindert onze kosten enorm.”

 Laurin Castellanos, Operations Manager, FX Luminaire
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Epson GP-C831 Belangrijkste kenmerken
–  Zeer geschikt voor grote etiketten, 

waaronder etikettering van grote 
vaten en chemische middelen

–  Inkjetprinter met tractortoevoer 
en industriële kracht

–  Hoge afdruksnelheden tot 
91,7 mm/sec*

–  Fotografisch afdrukken met hoge 
resolutie 5760×1440

–  Voldoet aan de BS5609-certificering*1

–  Afzonderlijke inktpatronen met hoge 
capaciteit

De GP-C831 van Epson is een Micro Piezo-inkjetetikettenprinter met industriële kracht 
die zeer geschikt is voor etikettering van grote GHS-vaten en chemische toepassingen.

Het apparaat combineert alle voordelen van een degelijke kleureninkjetprinter met 
de nauwkeurigheid van een 8-pinstractortoevoer en is de eerste inkjetoplossing die 
BS5609-gecertificeerd*2 is (voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor 
chemische etiketten). Het biedt afdruksnelheden tot maximaal 91,7 mm/sec*, 
afdrukgebieden tot maximaal 203,2 mm breed, nauwkeurige etikettoevoer om 
storingen te verhinderen en afdrukken van streepjescodes met grote dichtheid; dit 
alles veel goedkoper dan de etikettenprinters met thermische overdracht. Ons nieuw 
ontwikkelde printkopbeveiligingssysteem beschermt de inktkop tegen stof om te zorgen 
voor betrouwbaar en continu afdrukken. Bovendien bieden de geavanceerde DURABrite-
pigmentinkten van Epson grote stabiliteit en weerstand tegen water, chemicaliën, 
vervaging en vlekken.

HOOGWAARDIG AFDRUKKEN MET 
INKJET GECOMBINEERD MET DE 
ROBUUSTHEID VAN MATRIX

Betrouwbaar
Ontworpen om vijf jaar 
(600.000 afdrukken) hoogwaardig en 
probleemloos afdrukken te leveren

Duurzaam
Voldoet aan de meest recente  
GHS-standaarden voor 
chemische etikettering
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Markt Printer Media

Sector Toepassing TM-C3400 TM-C3500 GP-C831 Premium 
Matte Ticket

Premium 
Matte Label

High Gloss 
Label

PE Matte 
Label

Productie

Productetiket •• ••

Productverpakkingsetiket • •• • ••

Kleurverbeterd  
streepjescode-etiket • •• • ••

Onderdeeletiket van assemblage • •• •• •

GHS-etiket (<4 inches breed) •• •• • ••

GHS-etiket (>4 inches breed) •• ••

Apotheken en 
gezondheidszorg

Receptetiket •• •• ••

Laboratoriumetiket •• •• ••

Naaldetiket •• •• ••

Apotheeketiket •• •• ••

Detailhandel

Schapetiket • •• •• •

Prijskaartje • •• •• •

Recept •• •• •• •

Ticketing
Evenementkaartjes • •• ••

Identificatieonderscheidingsteken • •• •• •

Welk product is het beste voor u?
Ieder lid van de reeks van kleurenetikettenprinters heeft verschillende mogelijkheden. 
In de tabel hieronder worden samengevat welke producten en media het meest geschikt zijn voor 
welke toepassingen.

•• Aanbevolen
• Ook geschikt

Als u vragen hebt over onze producten of onze media, bezoek dan www.epson.nl/colour-label-printer.

“ De specifieke processen bij Eastman staan geen fouten toe, 
en daarom zijn wij afhankelijk van een etiketteringssysteem 
dat betrouwbare en traceerbare ondersteuning verschaft 
voor de materiaalstromen binnen de fabriek tezamen 
met alle kwaliteitscontroleprocedures. Hierom zijn 
de Epson-systemen zeer geschikt voor ons.”

  Ando den Engelsman
  Quality Specialist bij Eastman Chemicals in Middelburg, Duitsland

07
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KWALITEIT DOOR 
TECHNOLOGIE

De combinatie van onze strenge 
productienormen, zeer 
geavanceerde MicroPiezo-
inkjettechnologie, Epson 
DURABrite Ultra-inkten en 
decennialang leiderschap in 
afdruktechnologie, garanderen 
de hoge kwaliteit van onze 
inkjetafdrukoplossingen.

Epson Auto Ink Detection (AID) Epson DURABrite Ultra-inkt Epson Micro Piezo-technologie

Pigmentdeeltje

Omhullingslaag

De AID-technologie van Epson gebruikt een 
sensor nabij de printkop die de elektrische 
lading vanuit iedere inktdruppel meet om te 
bepalen of een afdrukspuitkop verstopt is. 
Als een probleem is geïdentificeerd, dan zal 
de printer automatisch een reinigingscyclus 
beginnen en in enkele seconden zal de 
printer weer gereed zijn om af te drukken. 
Zo wordt er gezorgd voor maximale 
nauwkeurigheid op essentiële elementen 
op de afgedrukte etiketten zoals 
streepjescodes en kleurcodes.

Afdrukken zijn duurzamer met onze 
gepigmenteerde inkt, die op het oppervlak 
van media hecht en zeer resistent is 
tegen licht, water, vochtigheid en ozon, 
dankzij de harslaagomhulling.

Epson MicroPiezo-inkjetprinters leveren 
de inkt middels elektrische ladingen in plaats 
van verhitting, waardoor nauwkeurige 
controle over druppelgrootte en -plaatsing 
mogelijk is. Met druppels die 3 picoliters 
klein zijn, worden de kwaliteit en helderheid 
significant verbeterd. Doordat de 
gebruiksduur van zowel printkop als printer 
hetzelfde zijn, blijven de kosten laag.

Wat betekent dit voor u?

Inkt Printkop Consistentie van afdruk

Kleurenetikettenprinter 
van Epson

Pigmentinkt = water- 
en vlekbestendig, betere 
lichtbestendigheid (UV)

Micro Piezo-methode = 
permanente printkop, 
geen vervangingen, 

geen bijkomende kosten

Geen onjuiste afdrukken
Met AID-technologie hoeft 

u niet aanwezig te zijn bij het afdrukken 
(van batches): zeer geschikt voor 

nachtelijk gebruik

Andere 
kleurenetikettenprinter

Dye-based inkt = inkten die oplosbaar 
zijn in water en met zeer zwakke 

lichtbestendigheid (UV)

Thermische methode = vereist periodieke 
vervanging van de inkjetprintkop, 

hetgeen duur kan zijn

U moet tijdens gebruik bij 
de printer aanwezig zijn
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Eenvoudige, 
intuïtieve 
software

Eenvoudige installatiesoftware NiceLabel SE voor Epson Netwerktoepassingen

De eerste instelling van de printer is zelfs 
voor onervaren gebruikers een gemakkelijke 
taak, dankzij de gebundelde Install Navi-
toepassing. Deze leidt u door iedere stap, 
van fysieke instelling tot de configuratie 
van printer- en media-instellingen, zodat 
er geen fouten kunnen worden gemaakt.

Maak hoogwaardige etiketten en druk 
ze gemakkelijk af met deze gebundelde 
etiketteringssoftware. Met geïntegreerde 
API’s voor Epson-stuurprogramma’s 
hoeft u de instellingen van het Windows®-
printerstuurprogramma niet meer 
handmatig te configureren.

Installeer en configureer verscheidene 
printers in een netwerk met het 
netwerktoepassingenpakket van Epson. 
U kunt deze software ook gebruiken om 
aangepaste toepassingen te maken en 
implementeren in een netwerk, en uitvaltijd 
te minimaliseren door ze vanuit een centrale 
locatie te controleren en beheren.
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Druk hoogwaardige beelden en foto's op een brede reeks van matte of 
glanzende media zonder of met coating af. Epson DURABrite Ultra-
pigmentinkten zorgen voor nauwkeurige, niet-vlekkende afdrukken 
die bestand zijn tegen water en andere vloeistoffen.

MEDIASOORTEN

Premium Matte Ticket Premium Matte Label

Dit zachte, helderwitte en matte inkjetpapier met coating is 
geoptimaliseerd voor hoogwaardige beelden en foto's, en 127μm 
dik (107 g/m²), waardoor het zeer geschikt is voor ticketing en 
beeldmateriaal. Het werkt probleemloos met Epson DURABrite 
Ultra-pigmentinkten om kwaliteit, duurzaamheid en eenvoud te 
combineren.

–  Zeer geschikt voor afdrukken van kaartjes, ID badges, 
schapetiketten en tekens

–  Voortreffelijk matte coating voor fotorealistische afdrukken
–  Snel drogende, kras- en waterbestendige resultaten

Deze zachte, helderwitte en matte etiketten zijn zeer geschikt voor 
afdrukken met fotokwaliteit en combineren met Epson DURABrite 
Ultra-pigmentinkten om te zorgen voor sneldrogende afdrukken 
die krassen, water en hitte weerstaan. De universele, blijvende 
acrylhechting levert goede hechting op verscheidene oppervlakken, 
zelfs bij lage temperaturen.

–  Zeer geschikt voor streepjescode-etiketten, doosetiketten 
voor consumentenproducten, farmaceutische etiketten 
en meer

–  Blijvende acrylhechting heeft zeer goede hittebestendigheid
–  Afdrukken zijn bestand tegen vlekken, water en andere 

vloeistoffen

High Gloss Label PE Matte Label

Deze hoogglanzende etiketten met coating hebben een 
microporeus, absorberend oppervlak voor afdrukken met 
fotokwaliteit, gecombineerd met een blijvende acrylhechting die 
plakt op verscheidene oppervlakken. Ze zijn ook sneldrogend en 
zeer duurzaam, met voortreffelijke water- en hittebestendigheid.

–  Zeer geschikt voor productetiketten en doosetiketten voor 
consumentenproducten

–  Blijvende acrylhechting met zeer goede hittebestendigheid
–  Afdrukken zijn bestand tegen vlekken, water en andere 

vloeistoffen

Druk duurzame, blijvende, synthetische en hechtende etiketten af 
die extreme omstandigheden kunnen doorstaan. Scanbare etiketten 
met hoge kwaliteit vlekken niet, zijn waterbestendig en resistent 
tegen de meeste chemicaliën, met watergedragen acrylhechting 
voor blijvende hechting, voortreffelijke UV-stabiliteit en 
hittebestendigheid.

–  BS5609-gecertificeerd, voor chemische 
etiketteringstoepassingen van GHS

–  Extreem duurzaam en betrouwbaar: bestand tegen 
de meeste chemicaliën

–  Blijvende acrylhechting met zeer voortreffelijke  
water- en hittebestendigheid
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Media

Type Indeling Formaat Code

T
M

-C
3400

T
M

-C
3500

G
P

-C
831

Premium 
Matte Ticket

Rol, kettingpapier 80 mm × 50 m C33S045389 • •

Rol, kettingpapier 102 mm × 50 m C33S045390 • •

Premium 
Matte Label

Rol, kettingetiket 51 mm × 35 m C33S045417 • •

Rol, kettingetiket 76 mm × 35 m C33S045418 • •

Rol, kettingetiket 102 mm × 35 m C33S045419 • •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 51 mm (500 etiketten) C33S045531 • •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 76 mm (440 etiketten) C33S045532 • •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 152 mm (225 etiketten) C33S045533 • •

Rol, voorgesneden etiket 76 mm × 51 mm (650 etiketten) C33S045534 • •

Rol, voorgesneden etiket 76 mm × 127 mm (265 etiketten) C33S045535 • •

High Gloss Label Rol, kettingetiket 51 mm × 33 m C33S045536 •

Rol, kettingetiket 76 mm × 33 m C33S045537 •

Rol, kettingetiket 102 mm × 33 m C33S045538 •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 51 mm (610 etiketten) C33S045539 •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 76 mm (415 etiketten) C33S045540 •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 152 mm (210 etiketten) C33S045541 •

Rol, voorgesneden etiket 76 mm × 51 mm (610 etiketten) C33S045542 •

Rol, voorgesneden etiket 76 mm × 127 mm (250 etiketten) C33S045543 •

PE Matte Label Rol, kettingetiket 51 mm × 29 m C33S045544 •

Rol, kettingetiket 76 mm × 29 m C33S045545 •

Rol, kettingetiket 102 mm × 29 m C33S045546 •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 51 mm (535 etiketten) C33S045547 •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 76 mm (365 etiketten) C33S045548 •

Rol, voorgesneden etiket 102 mm × 152 mm (185 etiketten) C33S045549 •

Rol, voorgesneden etiket 76 mm × 51 mm (535 etiketten) C33S045550 •

Rol, voorgesneden etiket 76 mm × 127 mm (220 etiketten) C33S045551 •

Kettingvellen, voorgesneden etiket 203 mm × 305 mm (500 etiketten) C33S045552 •

Kettingvellen, voorgesneden etiket 203 mm × 152 mm (1000 etiketten) C33S045553 •

• Ondersteunde printer
Bezoek voor de volledige lijst van beschikbare media: www.epson.nl/colour-label-printer.

Verbruiksmaterialen

Naam Type Capaciteit Code Afbeelding
SJIC22P(C) Cyaan 32,5 ml C33S020602
SJIC22P(M) Magenta 32,5 ml C33S020603
SJIC22P(Y) Geel 32,5 ml C33S020604
SJIC22P(K) Zwart 32,6 ml C33S020601
SJMB3500 Onderhoudspatroon / C33S020580
SJIC15P 3-kleuren CMY 78,9 ml C33S020602

SJIC20(K) Zwart 78,7 ml C33S020602

GJIC5(C) Cyaan 32,5 ml C13S020564
GJIC5(M) Magenta 32,5 ml C13S020563
GJIC5(Y) Geel 32,5 ml C13S020565
GJIC5(K) Zwart 97,8 ml C13S020566

Printers

Naam Type Code
TM-C3500 USB en 

Ethernet
C31CD54012CD

TM-C3400 USB C31CA26012
Ethernet C31CA26032

TM-C3400-LT / C31CC35021
TM-C3400BK USB C31CA26122

Ethernet C31CA26132
GP-C831 USB en 

Ethernet
C11CC68132

Lijst van printers en verbruiksmaterialen
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Epson streeft ernaar vernieuwende, superieure producten te maken die betrouwbaar, herbruikbaar en energiezuinig zijn. Wij gebruiken 
minder natuurlijke bronnen, waardoor wij een betere toekomst voor ons allemaal helpen verzekeren.

Niet alle producten zijn in alle landen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of bezoek www.epson-europe.com

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson-europe.com

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: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

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

*1Wanneer afgedrukt op Epson PE Matte Label-media.
*2Voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor chemische etikettering.


