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Epson TM-C3400

Print etiketten, tickets en polsbandjes wanneer u ze 
nodig hebt met de Epson TM‑C3400. De mogelĳ kheden 
voor kleurenafdrukken zorgen voor verbeterde identifi catie en 
helpen cruciale fouten voorkomen in tal van toepassingen, zoals 
polsbandjes en receptetiketten voor de gezondheidszorg. 

On demand‑afdrukken van speciale designs beperkt bepaalde kosten, bij voorbeeld 
van voorraadbeheer en afval, die wel nodig zij n wanneer u vooraf afdrukt. Met de 
TM‑C3400 bespaart u nog meer dankzij  de nieuwe zuinige afdrukmodus voor 
gebruikers die kleine hoeveelheden printen. 

Deze veelzij dige printer is geschikt voor een groot assortiment aan matte en 
glanzende media met een breedte van 30 tot 112 mm. De resulterende afdrukken 
hebben een lange levensduur, aangezien de DURABrite Ultra pigmentinkt van 
Epson bestand is tegen vlekken, vervagen en de meeste vloeistoff en. Een ander 
voordeel van inkjettechnologie is de betere veiligheid, die te danken is aan het feit dat 
thermische overdrachtslinten afdrukken van gevoelige informatie kunnen achterlaten. 
Met een afdruksnelheid tot wel 92 mm/sec en een geïntegreerde automatische 
papiersnij der, print de TM‑C3400 binnen drie minuten wel 100 etiketten. Hij  is 
dus ideaal voor drukke omgevingen. Misdrukken worden voorkomen dankzij  de 
automatische spuitkopcontroletechnologie (AID) van Epson, die verstoppingen in de 
spuitkop of dode pixels in streepjescodes opspoort en corrigeert. De productiviteit is 
bovendien beter door de betrouwbare werking, die te danken is aan het robuuste 
ontwerp van de printer.

De bediening van de TM‑C3400 zit aan de voorzij de, waardoor het apparaat 
eenvoudiger in het gebruik is en onder bureaus neergezet kan worden om 
werkoppervlak te besparen. De integratie is simpel en u kunt het apparaat 
rechtstreeks vanuit toepassingen bedienen en programmeren. U kunt extra snel 
aan het werk met de TM‑C3400‑versie met basissoftware voor etiketontwerp.

BELANGRĲ KSTE KENMERKEN

•  Full colour etiketprinter met duurzame 
Epson DURABrite Ultra‑pigmentinkt 

•  Ongeëvenaarde snelle kleurenprinter 
(100 etiketten binnen 3 minuten, 
inclusief snij den) 

•  Inktpatronen met hoge capaciteit die 
u minder vaak hoeft te vervangen 

•  Variabele papierbreedte: 30–112 mm 
•  Geschikt voor talrij ke afdrukmedia zoals 

etiketten, papier en polsbandjes
•  Papierinvoer aan de achterkant
•  Bedieningspaneel aan de voorkant 

voor plaatsing onder bureaus en balies 
•  Geïntegreerde automatische papiersnij der 
•  Zeer laag energieverbruik

Eenvoudige papiertoevoer Gemakkelij ke bediening vanaf de voorkant Ruimtebesparend ontwerp

De TM‑C3400 print op 
talrij ke etiketten, tickets 
en polsbandjes



PRODUCTSPECIFICATIES

AFDRUKMETHODE Micro Piezo‑seriële inkjet 

AFDRUKRESOLUTIE 360 × 180 dpi
360 × 360 dpi
720 × 360 dpi

AFDRUKSNELHEID 92 mm/sec (afdrukbreedte van 56 mm, 360 × 180 dpi, bidirectioneel afdrukken)
82 mm/sec (afdrukbreedte van 72 mm, 360 × 180 dpi, bidirectioneel afdrukken)

PRINTERLETTERTYPEN Drukt alle soorten TrueType‑lettertypen en afbeeldingen af

STREEPJESCODES Beschikbaar via het Epson‑stuurprogramma voor Windows:
Streepjescode‑lettertypen: UPC‑A, UPC‑E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF,  
Codabar, Code93, Code128, GS1‑128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar  
Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 
Tweedimensionale codes: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite  
Symbology, DataMatrix, Aztec

PAPIERSOORTEN Papier, etiketten, synthetische etiketten, polsbandjes

PAPIERFORMATEN Kettingpapier en etiketten, voorgesneden etiketten
(Detectie van papierpositie met sensors voor zwarte markeringen en ruimte tussen etiketten)

PAPIERBREEDTE 30 mm–120 mm

AFDRUKBREEDTE Max. 104 mm

INKTPATROON SJIC15P (CMY 3‑kleurencombinatie, Epson DURABrite Ultra‑pigmentinkt)

INTERFACES USB 2.0 of Ethernet IEEE 802.3

VOEDING Ingebouwde wisselstroomadapter (PS‑180)

STROOMVERBRUIK In bedrijf: ongeveer 26 W; in stand‑by: ongeveer 5 W

BETROUWBAARHEID MTBF: 75.000 uur, MCBF: 9,8 mln. regels

AUTOMATISCHE  
PAPIERSNIJDER Automatische papiersnijder met volledige snede meegeleverd

AFMETINGEN (B×D×H)  

GEWICHT  

EMC‑NORMEN VCCI‑klasse B, FCC‑klasse B, CE‑merk

VEILIGHEIDSNORM UL / CSA / TÜV (EN60950‑1)

BESTURINGSSYSTEMEN Microsoft Windows 2000 SP4
Microsoft Windows XP SP3 (32‑bits)
Microsoft Windows XP SP2 (64‑bits) 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32‑bits/64‑bits)
Microsoft Windows Vista SP2 (32‑bits/64‑bits) 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32‑bits/64‑bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows 7 (32‑bits/64‑bits)

LOGISTIEKE  
INFORMATIE

Epson TM‑C3400‑printer Epson SJIC15P‑inktpatroon Epson matte inkjetetiketten

SKU‑code USB:   
 

 Etiketbreedte  
van 76 mm  
(doorlopende rol)

1516052

Ethernet:   
 

Etiketbreedte  
van 105 mm  
(doorlopende rol)

1516054

Min. bestelling/per doos 1/1 1/10 Breedte van 76 mm:
Breedte van 105 mm:

18/18
12/12

Gewicht van de verpakking    
(10 inktpatronen)

Breedte van 76 mm:
Breedte van 105 mm:

 
 

Afmetingen doos (B×D×H)    
(10 inktpatronen)

Breedte van 76 mm:
Breedte van 105 mm:

 
 

*Inclusief cd met basissoftware voor etiketontwerp
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Epson TM‑C3400

INHOUD VAN DE VERPAKKING

•  TM‑C3400‑etiketprinter
•  Inktpatroon (SJIC15P)
•  Voorbeeldetiketrol
•  USB‑kabel (alleen bij USB‑model)
•  Papieruitvoerlade
•  Instructieblad
•  Gebruikershandleiding
•  Bedekking van de stroomschakelaar

OPTIES

• Garantie‑uitbreiding
• Inktpatroon (SJIC15P)

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B‑1930 Zaventem
Infoline: 070/350120* 
* (0.1735 €/min.)
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

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


	Dimensions: 255 × 275 × 261 mm
	Mass: Ca. 10,0 kg
	SKU USB 1: C31CA26012
	SKU USB 2: C31CA26012CD*
	SKU USB 3: C33S020464
	SKU Ethernet 1: C31CA26032
	SKU Ethernet 2: C31CA26032CD*
	Carton Weight 1: 12,5 kg
	Carton Weight 2: 2,65 kg
	Carton Weight 3: 7,74 kg
	Carton Weight 4: 7,08 kg
	Carton Dimensions 1: 380 × 500 × 410 mm
	Carton Dimensions 2: 170 × 500 × 95 mm 
	Carton Dimensions 3: 360 × 185 × 260 mm
	Carton Dimensions 4: 310 × 215 × 100 mm


