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U
rządzenia opracowane przez 
firmę Epson i wsparte ponad 
40 latami doświadczenia w pro-
jektowaniu innowacyjnych pro-

duktów do przetwarzania obrazu, 
to sprawdzone cyfrowe maszyny do 
niskonakładowego druku etykiet. Tę 
wszechstronną rodzinę urządzeń za-
projektowano z myślą o efektywnym 
i zyskownym druku, aby zaspokoić 
rosnący światowy popyt na urzą-
dzenia do realizacji zleceń krótko-
terminowych, niskonakładowych lub 
obejmujących wiele wersji etykiety. 
Seria SurePress to łatwe w użyciu 
i cechujące się niezawodnością ty-
pową dla produktów firmy Epson 
urządzenia przeznaczone dla firm 
konfekcjonujących, które wkraczają 
w świat cyfrowego druku albo zwięk-
szają istniejącą cyfrową moc produk-
cyjną, a także drukarń komercyjnych, 
które chcą uzupełnić ofertę usług 
o druk cyfrowy.

SurePress L-6534VW

Dziś przedstawiamy udoskonalony 
model Epson SurePress L-6534VW, 
czyli wysokiej jakości cyfrową maszy-

Epson SurePress – 
bezkompromisowa jakość

nę do druku do etykiet, z atramentem 
utwardzanym promieniami UV, która 
umożliwia łatwiejsze i wydajniejsze 
drukowanie etykiet w wysokich na-
kładach (do 50 m/min). Zapewniając 
wyjątkową jakość druku i dokładne 
odwzorowanie kolorów na szerokiej 
gamie standardowych nośników ety-
kiet, L-6534VW umożliwia drukarniom 
komercyjnym rozszerzenie oferty 
usług i poprawę rentowności. 

Opracowana przez firmę Epson 
technologia kontroluje proces apli-
kacji atramentu i pozwala uzyskać 
bardzo ostre punkty i niewiarygodnie 
cienkie linie. Cyfrowa jakość zapew-
nia szeroką gamę kolorów, przej-
ścia tonalne, płaski wydruk i brak 
ziarnistości przy mniejszej liczbie 
kolorów, co pozwala zaoszczędzić 
pieniądze. Biały atrament o dużej 
nieprzezroczystości może być dru-
kowany w odwrotnej kolejności. Na 
tej samej etykiecie zastosowany 
może być zarówno lakier punktowy 
z wykończeniem błyszczącym, jak 
i matowym. Atrament CMYK plus 
Orange dodatkowo poszerza gamę 
kolorów, dzięki czemu użytkownicy 
mogą dokładniej odwzorowywać bar-

wy dodatkowe. Maszyna wykorzystuje 
system LED UV firmy Epson do kon-
troli rozprowadzania atramentu w celu 
uzyskania dokładniejszych przejść 
tonalnych, ostrzejszych obrazów i ży-
wych kolorów. Model wyposażony jest 
w technologię weryfikacji dysz (NVT) 
i automatyczną konserwację głowicy, 
aby ograniczyć straty i zminimalizo-
wać interwencje ręczne operatora.

SurePress L-4533A i L-4733A/AW

Modele Epson SurePress L-4533A 
oraz L4733A to sześciokolorowe 
cyfrowe maszyny do druku etykiet, 
które umożliwiają łatwiejsze i wy-
dajniejsze drukowanie etykiet w wy-
sokiej jakości. Dla zminimalizowa-
nia przestojów konserwacja głowicy 
drukującej jest tu zautomatyzowa-
na, a wkłady atramentowe można 
wymieniać bez zatrzymywania ma-
szyny. Atrament SurePress AQ za-
pewnia doskonałą przyczepność do 
standardowych podłoży etykiet bez 
konieczności obróbki wstępnej lub 
powlekania. Jest on przygotowany na 
bazie wody, co sprawia, że wstępne 
elementy, takie jak płyty i folie, nie 
są potrzebne w procesie druku. Tym, 
którym zależy na druku także białego 
koloru, warto polecić modele Epson 
L-4533AW i L4733AW – podobne 
do opisanego powyżej, ale różniące 
się możliwością nadruku w siedmiu 
kolorach, w tym białym. Zestaw atra-
mentów SurePress AQ firmy Epson 
zawiera tutaj także biały atrament 
do drukowania na materiałach takich 
jak przezroczysta folia i podłoża me-
taliczne. Użytkownicy mają możliwość 
drukowania bieli jako pierwszej lub 
ostatniej w cyklu. 

Rodzina maszyn przemysłowych Epson SurePress to idealne 
rozwiązanie do cyfrowego druku etykiet. Urządzenia z tej serii 
gwarantują wydruki w najwyższej jakości, zapewniając jednocześ- 
nie niezawodność, elastyczność i wydajność przy minimalnych 
przestojach. 
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