
Tinta Epson
UltraChrome DL 

(modelo TM-C7500G)

GRANDE RENDIMENTO E ALTA CONFIABILIDADE SÃO APENAS 
ALGUMAS DA VANTAGENS DA EPSON COLORWORKS C7500G.

Graças a tecnologia PrecisionCore®, que utiliza a potência dos 
componentes micromecânicos para injetar as gotas de tinta, faz com que 
a sua cabeça de impressão seja muito mais duradoura. 
Outro benefício da PrecisionCore®, como já diz o nome, é a precisão. 
Mesmo imprimindo em grande velocidade, a ColorWorks TM-C7500G 
supera as expectativas em qualidade de imagem, garantindo resultados 
muito superiores.
Isso faz com que esta impressora de etiquetas seja ideal para empresas 
que necessitam de precisão total na impressão de códigos de barras, 
proporcionando a combinação perfeita de velocidade, qualidade e uso 
eficiente da tinta. 

EPSON COLORWORKS C7500G
ÚLTIMA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO

DE ETIQUETAS E RÓTULOS

Medidas: 39,2 x 59,8 x 39,7 cm
(largura x profundidade x altura)

Impressões uniformes 
e de alta qualidade

 



VANTAGENS EPSON COLORWORKS TM-C7500
• Desenho compacto e robusto para uso comercial ou industrial
• Incomparável velocidade de impressão
• Impressão completa em apenas uma etapa
• Impressão de alta qualidade em quatro cores (CMYK)
• Precisão mesmo em texto pequeno
• Interfaces USB 2.0 de alta velocidade e Ethernet 10/ 100 Base-T
• Cabeça de impressão permanente com sistema de
    manutenção automático
• Impressões resistentes às manchas e à agua em papel normal, 
    sintético, mate e inclusive gloss
• Tecnologia de Verificação dos bicos injetores

A EPSON COLORWORKS TM-C7500G FOI PROJETADA PARA IMPRIMIR EM DIVERSOS
TIPOS DE PAPEL, COM ALTA VELOCIDADE E SEGURANÇA DO MELHOR RESULTADO.
Impressão ultra-rápida de até 300mm/seg
Sistema de monitoramento automático
Etiqueta pré-cortada
Gradações suaves
Excelente nitidez nos códigos de barras
Fácil substituição de papel

IMPRESSÕES
PERSONALIZADAS NO
PRÓPRIO ESCRITÓRIO
Ideal para pequenas ou grandes 
quantidades, reduzindo os custos

de pré-impressão e armazenagem.

VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE

300mm/seg

Resolução: 1200 X 600 dpi
Largura de impressão: 104 mm máxima
Tipos de papel: cilindro ou formulário, papel comum,
papel fino, film PET ou sintético
Largura: 50 a 108 mm - rolos
Espessura: 0,12 a 0,19 mm
Garantia: 1 ano balcão

Diâmetro do rolo: O.D.: 204 mm
Diâmetro do núcleo do rolo: 3” (76mm)
Sistemas operacionais:
Microsoft Windows XP 32-bit (SP3) / 64-bit (SP2), Vista 32-bit /
64-bit (SP2), Windows 7 32-bit / 64-bit (SP1), Windows 8 32-bit /
64-bit, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2003 R2 (32-bit)



O USO DE ETIQUETAS E RÓTULOS
CRESCE EM TODOS OS SEGMENTOS
Com o surgimento e crescimento de pequenas e médias empresas em todo o Brasil, a demanda por 
impressão de etiquetas e rótulos cresce na mesma proporção. Produtos artesanais, químicos, remédios,
alimentos, bebidas, laticínios, transporte e logística, ou seja qual for o segmento, personalizar os produtos,
cumprir leis ou especificar informações ficam mais fáceis imprimindo as próprias etiquetas e rótulos.

VANTAGENS DA IMPRESSÃO DIGITAL COM
IMPRESSORAS EPSON COLORWORKS:

• Resultados excepcionais em cores vivas, com grande qualidade
• Imprimem em diversos substratos
• Tintas ecologicamente corretas



Centros de Serviço
Autorizado Epson

São mais de 73 Centros de Serviço Autorizado Epson cobrindo todo 
o território nacional, localizados nas principais cidades brasileiras 
para atendimento on site em equipamentos de grande formato.

A DSI
Além de ser distribuidor autorizado Epson® - equipamentos, suprimentos e peças para todo o 
Brasil, a DSI também é um dos CSAs da fábrica - Centro de Serviço Autorizado para assistência 
técnica e manutenção da marca líder em impressoras para sublimação.
 
Chegar a este ponto é uma conquista muito importante, resultado de trabalho incansável e 
seriedade em todas as relações comerciais. São mais de 20 anos de experiência no fornecimento 
de soluções para o mercado de impressão, estamparia digital e sublimação, sendo, hoje, um dos 
maiores distribuidores de impressoras de grande formato Epson® no Brasil.

Com equipe altamente qualificada, presta mais que serviços de venda e suporte, auxilia os 
clientes a melhorarem seus processos, resultados e lucratividade.

Belém
Pará

Maceió
Alagoas

UNIDADES
DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO

Matriz Ronda Alta
Rio Grande do Sul

Maringá
Paraná

Bauru
São Paulo

São Paulo
São Paulo

Vitória
Espírito Santo

Criciúma
Santa Catarina

Campina Grande
Paraíba Recife

Pernambuco

0800 647 1643

DSI Sistemas de Impressão

Matriz Rio Grande do Sul - Ronda Alta
Unidade Santa Catarina - Criciúma
Unidade Paraná - Maringá
Unidade São Paulo - São Paulo Capital
Unidade São Paulo - Bauru
Unidade Espírito Santo - Vitória
Unidade Alagoas - Maceió
Unidade Pernambuco - Recife
Unidade Paraíba - Campina Grande
Unidade Pará - Belém

dsionline.com.br


