
Verbeter uw 
bezoekerservaring

ColorWorks C3500



Transformeer uw 
bezoekersbeheer

Verbeter de veiligheid van bezoekers, versterk 
uw merknaam en voeg persoonlijke 
reclameboodschappen toe met de ColorWorks 
C3500, zodat uw bezoekerspassen ook kunnen 
fungeren als nuttig promotiemateriaal voor uw bedrijf.

Deze digitale badge-printer is ideaal voor het produceren van 
bezoekerspassen en -badges in full-colour, en kan worden 
gebruikt in combinatie met software voor bezoekersbeheer 
als onderdeel van een complete oplossing.

U kunt uw bezoekersbeheer verbeteren bij elke 
receptiebalie en bij tentoonstellingen of handelsbeurzen en 
tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe GDPR-verordening1. 



Volledige controle
Print on-demand toegangskaarten en ID-badges in full-colour.

Communicatie op maat
Pas toegangskaarten en ID-badges aan met doelgerichte 
advertenties of reclameboodschappen.

Verbeterde visuele identificatie
Voeg full-colour foto's toe aan ID-kaarten voor betere 
visuele identificatie.

Integreer het systeem als onderdeel van een digitale 
oplossing voor de receptiebalie
Aangezien gastenboeken niet meer mogen worden gebruikt 
als gevolg van de implementatie van de GDPR (AVG), 
zijn veel organisaties bezig met de vervanging van hun 
bestaande systemen voor bezoekersbeheer door veiligere 
digitale oplossingen. De C3500 vervult een belangrijke rol bij 
het waarborgen van de beveiliging van gasten en bezoekers.



Biedt eenvoudige 
identificatie van badgedrager 

met een full-colour foto.

Creëer een branding die 
er professioneel uitziet.

Geef de toegankelijke 
zones aan in kleur.

Vermeld persoonlijke, relevante 
reclameboodschappen.
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Betere identificatie
Met foto's in full colour kunt u misbruik van 
bezoekerspassen door onbevoegden voorkomen.

Creëer een professionele uitstraling voor uw merk
Print logo's en tekst in full colour. Pas 
reclameboodschappen eenvoudig aan.

Stimuleer de verkoop
Bied uw bezoekers effectieve, gepersonaliseerde 
reclameboodschappen.

Verhoog de beveiliging
Voeg een kleurstrip toe voor een snelle identificatie van 
het type bezoeker en de relevante toegankelijke zones.

Enkele toepassingen met kleur:



1 General Data Protection Regulation (GDPR) [Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)]:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
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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
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Specificaties 
ColorWorks C3500
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ie Afdrukmethode Seriële inkjetprinter (MicroPiezo)

Configuratie van de spuitkop 360 spuitkoppen per kleur

Kleuren Magenta, geel, cyaan, zwart

Inkttechnologie   DURABrite™ Ultra
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en Afdruksnelheid Max. 103 mm / sec met 360 × 360 DPI (afdrukbreedte 56 mm)

Afdrukresolutie Max. 720 × 360 DPI

Afdrukbreedte  Max. 104 mm
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Formaten Rol (externe diameter van 4 inch), kettingpapier

Breedte Min 30 mm, max 112 mm

Type Kettinglabel, kettingpapier, voorgesneden label,  
papier voor zwarte markeringen, label voor zwarte markeringen
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Interfaces USB 2.0 Type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)

Automatische papiersnijder Meegeleverd

Voedingsspanning 100-240 V, 50-60 Hz

Stroomverbruik Stand-by: circa 3 W, afdrukken: circa 30 W

Temperatuur/vochtigheid In opslag: -20-60 °C (5-85% RV),  
afdrukken: 10-35 °C (20-80% RV)

Productafmetingen 310 × 283 × 261 mm (breedte × diepte × hoogte)

Productgewicht 12 kg
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Printerdrivers Windows en Linux

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


