
ColorWorks CW-C6000Ae
ADATLAP

Ez a 4” méretű, színes címkenyomtató (beépített automata vágóval) 
egyedi, rugalmas, rugalmas színes címkéket és a címkeméretek 
széles választékát támogatja.

Ez az igény szerinti, digitális, négyszínes címkenyomtató új lehetőségeket nyit meg 
olyan vállalkozások számára, amelyek sok cikkszámot kezelnek, és nem igényelnek 
sok időt. A ColorWorks CW-C6000Ae bővíti az Epson választékát, hogy kielégítse a kis 
és közepes mennyiségű vásárlók igényeit számos ágazatban (élelmiszer, vegyszer, 
ital, gyártás stb.).

Rugalmas papírkezelés
A CW-C6000Ae számos olyan új funkcióval rendelkezik, amelyek gyakorlati és kreatív 
megoldások biztosítására lettek tervezve. 25,4 mm–112 mm közötti nyomathordozó-
szélességet támogat, és kiterjesztett nyomathordozó-támogatással rendelkezik, amely 
még a texturált papírt is magában foglalja. Ez a ColorWorks-címkenyomtatókínálat 
gyakorlatilag bármit képes nyomtatni az e-cigaretta-folyadékok üvegeinek kis címkéitől 
a vegyianyag-hordókon alkalmazható nagy, ellenálló címkékig. Az innovatív, 
mozgatható érzékelő lehetővé teszi a nyomtatást bármilyen alakzatra, anélkül, hogy 
egy második formavágásra lenne szükség.

Kompakt és egyszerűen használható
A CW-C6000Ae modellt úgy terveztük, hogy rendkívül felhasználóbarát legyen. Az 
összes művelet elvégezhető az elülső oldalon, így kisebb üzemeltetési területre van 
szükség. A tekercs cseréje elölről, jobbról és balról is lehetséges. A nyomtató 
kezelésének, konfigurálásának és karbantartásának megkönnyítésére több technikai 
eszközt is terveztünk, többek között: webes interfész- és nyomtatóflotta-kezelés, távoli 
konfiguráció, karbantartás és felügyelet.

Nyomtatási minőség
Ez a címkenyomtató kiváló minőségű, nagy felbontású, négyszínes nyomtatási 
kimenetet biztosít alapfelszereltségként; színegyeztetési funkcióval együtt (ICC-profil 
és spotszín-illesztési eszköz) a lenyűgöző, hatásos, igény szerinti színes címkékért.

Könnyen integrálható
A termékcsalád összes modellje integrációbarát. Közvetlen SAP-támogatás, ESC-
címke, Linux- és Mac-meghajtóprogramok. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Rugalmas papírkezelés
Bővített nyomathordozó-támogatás. 25,4 
mm–112 mm közötti címkeszélességek
Kompakt
Egyszerű, diszkrét kialakítás az elülső panel 
működésével
Automata vágó
Vegyszerekhez, élelmiszerekhez és 
italokhoz, kertészethez és logisztikához – 
elsődleges és másodlagos címkézés.
Távoli kezelés
Távoli konfiguráció, karbantartás és 
felügyelet
Költségtakarékos
Nincs szükség előre nyomtatott címkékből 
álló készletre. Teljes színes nyomtatás üres 
címkéken



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód PrecisionCore™ nyomtatófej
Fúvókakonfiguráció Színenként 800 fúvóka
Kategória Ipari színes címkenyomtató

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség Max. 119 mm/sec esetén 300 x 600 dpi ( nyomtatási szélesség 108 mm)
Nyomtatási felbontás 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi, Max. 1.200 x 1.200 dpi
Nyomtatási szélesség max. 108 mm
Nyomtatónyelv ESC/Label

TÁMOGATOTT NYOMATHORDOZÓK
Formátumok Tekercs (4"-os külső átmérő), Tekercs (6"-os külső átmérő), Tekercs (8"-os külső átmérő)
Szélesség Min. 25 mm, Max 112 mm
Típus Folytonos címke, Folytonos papír, Formára vágott címke, Fekete jeles papír, Fekete jeles címke

ÁLTALÁNOS
Automata kés Igen Mellékelve
Áramellátás Belső
Tápfeszültség 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Termék méretei 340 x 565 x 326 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 23 kg

EGYÉB
Garancia 12 hónap Helyszíni szerviz

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CH76102

Vonalkód 8715946670034

Származási ország Kína

ColorWorks CW-C6000Ae

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
Használati utasítás
Színenként cserélhető tintapatronok
Nyomtató
Tekercspapír
Maintenance box

FOGYÓANYAGOK

SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series C33S021501
SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow) C13T44C440
SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta) C13T44C340
SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan) C13T44C240
SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black) C13T44C140
High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels C33S045718
High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels C33S045719
High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels C33S045720
High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels C33S045721
High Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 58m C33S045729
PP Matte Label - Coil 220mm x 1000lm C33S045745

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


