
ColorWorks CW-C6000Ae
DÁTOVÝ LIST

Táto 4-palcová farebná tlačiareň štítkov (s automatickou rezačkou) 
ponúka flexibilnú farebnú tlač štítkov šitú na mieru a podporuje širokú 
škálu veľkostí štítkov.

Táto digitálna štvorfarebná tlačiareň pre tlač štítkov na mieru otvára podnikom nové 
príležitosti správy s množstvom kódov skladových jednotiek pri nedostatku času. 
Tlačiareň ColorWorks CW-C6000Ae rozširuje sortiment spoločnosti Epson s cieľom 
uspokojiť potreby malých a stredných zákazníkov v mnohých odvetviach (potraviny, 
chemikálie, nápoje, výroba atď.)

Flexibilita médií
Tlačiareň CW-C6000Ae má množstvo nových funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby 
poskytovali praktické a kreatívne riešenia. Podporuje médiá so šírkou od 25,4 mm do 
112 mm a môže sa pochváliť rozšírenou podporou médií, ktorá zahŕňa aj papier s 
textúrovaným povrchom. Z praktického hľadiska dokáže rad tlačiarní štítkov 
ColorWorks tlačiť čokoľvek od malých štítkov na fľaše s tekutinou do elektronických 
cigariet až po veľké odolné štítky vhodné na sudy s chemikáliami. Inovatívny pohyblivý 
senzor umožňuje tiež tlač na akýkoľvek tvar bez potreby druhého predrazenia.

Kompaktnosť a ľahké používanie
Tlačiareň CW-C6000Ae bola navrhnutá tak, aby sa veľmi ľahko používala. Všetky 
činnosti je možné vykonávať z prednej strany, čo šetrí priestor na obsluhu. Výmena 
kotúča je možná spredu, sprava a zľava. Navrhli sme aj niekoľko technických 
nástrojov, ktoré vám pomôžu so správou, konfiguráciou a údržbou tlačiarne, vrátane: 
správy webového rozhrania a siete tlačiarní, vzdialenej konfigurácie, údržby a 
monitorovania.

Kvalita tlače
Táto tlačiareň štítkov štandardne ponúka vysokokvalitný výstup štvorfarebnej tlače s 
vysokým rozlíšením, spolu s funkciou porovnávania farieb (nástroj ICC a nástroj na 
zhodu farieb a jasu) na tlač reprezentatívnych, pôsobivých farebných štítkov na 
požiadanie.

Jednoduchá integrácia
Všetky modely v rade sa ľahko používajú. Podpora SAP direct, ESC Label, Linux a 
ovládače Mac. 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Flexibilita médií
Rozšírená podpora médií. Šírka štítkov od 
25,4 mm do 112 mm
Kompaktnosť
Jednoduchý nenápadný dizajn s ovládaním 
na prednom paneli
Automatická rezačka
Na chemikálie, potraviny a nápoje, 
označovanie záhradníckych produktov a v 
logistike – primárne a sekundárne 
označovanie.
Vzdialená správa
Vzdialená konfigurácia, údržba a 
monitorovanie
Úspora peňazí
Nepotrebujete zásoby predtlačených štítkov. 
Plnofarebná tlač na biele štítky



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače Tlačová hlava PrecisionCore™
Konfigurácia dýz 800 dýz na každú farbu
Kategória Priemyselná farebná tlačiareň štítkov

TLAČ
Rýchlosť tlače Max. 119 mm/s pri 300 x 600 DPI ( šírka tlače 108 mm)
Rozlíšenie tlače 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
Šírka tlače max. 108 mm
Jazyk tlače ESC/Label

PODPOROVANÉ MÉDIÁ
Formáty Kotúč (vonkajší priemer 4 palce), Kotúč (vonkajší priemer 6 palcov), Kotúč (vonkajší priemer 8 

palcov)
Šírka min. 25 mm, Max 112 mm
Typ Nekonečné štítky, Nekonečný papier, Predrazené štítky, Papier so snímačom čiernej značky, 

Čierna značka

VŠEOBECNE
Automatická rezačka áno Súčasť balenia
Zdroj napájania Interné
Napájacie napätie 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Rozmery produktu 340 x 565 x 326 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 23 kg

INÉ
Záruka 12 mesiace Servis na mieste

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C31CH76102

Čiarový kód 8715946670034

Krajina pôvodu Čína

ColorWorks CW-C6000Ae

OBSAH DODÁVKY

Ovládač a pomocné programy (CD)
Návod na obsluhu
Samostatné atramentové kazety
Hlavné zariadenie
Papier v kotúčoch
Maintenance box

SPOTREBNÝ MATERIÁL

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

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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