
ColorWorks CW-C6000Ae
DATASHEET / BROCHURE

Този 4-инчов цветен принтер за етикети (с автоматичен нож) 
предлага персонализирано, гъвкаво и цветно етикетиране и 
поддържа широка гама от размери на етикетите.

Този цифров четирицветен принтер за етикети по заявка отваря нови 
възможности за фирмите, които трябва да обработват много артикулни номера и 
не разполагат с много време. ColorWorks CW-C6000Ae разширява гамата на 
Epson, за да задоволи нуждите на клиентите на малки до средни партиди в много 
сектори (храни, химикали, напитки, производство и т.н.).

Гъвкавост по отношение на медиите
CW-C6000Ae предлага множеството нови функции, които са разработени, за да 
предоставят практични и креативни решения. Той поддържа ширини на медиите 
от 25,4 до 112 mm и може да се похвали с разширена поддръжка на медии, която 
включва дори текстурирана хартия. От практическа гледна точка тази гама от 
принтери за етикети ColorWorks може да отпечатва всичко – от малки етикети за 
бутилки с вапоризиращи се течности, до големи трайни етикети, които са 
подходящи за химически барабани. Освен това иновативният подвижен сензор 
позволява печат върху всякакви форми, без да е необходимо второ щамповане.

Компактен и лесен за работа
CW CW-C6000Ae е разработен, за да бъде изключително удобен за потребителя. 
Всички операции могат да се извършват отпред, което пести пространство за 
работа. Смяната на ролката е възможна отпред, отдясно и отляво. Също така 
разработихме няколко технически инструмента, които да помогнат за 
управлението, конфигурацията и поддръжката на принтера, включително: уеб 
интерфейс и управление на група принтери, дистанционна конфигурация, 
поддръжка и следене.

Качество на печат
Този принтер за етикети предлага като стандарт четирицветен печат с високо 
качество и висока разделителна способност, заедно с функция за съответствие 
на цветовете (ICC профил и инструмент за съответствие на самостоятелни 
цветове) за впечатляващи цветни етикети по заявка.

Лесно интегриране
Всички модели в серията са лесни за интегриране. Директна поддръжка на SAP, 
ESC Label, драйвери за Linux и Mac. 

KEY FEATURES

Гъвкавост по отношение на медиите
Разширена поддръжка на медии. Ширини 
на етикети от 25,4 до 112 mm
Компактен
Прост и ненатрапчив дизайн с 
управление от предния панел
Автоматичен нож
За химикали, храни и напитки, 
градинарство и логистика – първично и 
вторично етикетиране.
Дистанционно управление
Дистанционно конфигуриране, поддръжка 
и следене
Спестяване на пари
Няма нужда от запаси от предварително 
отпечатани етикети. Пълноцветен печат 
върху празни етикети



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Printing Method Печатаща глава PrecisionCore™
Nozzle Configuration 800 дюзи на цвят
Category Industrial colour label printer

PRINT
Printing Speed Max. 119 mm/sec at 300 x 600 DPI ( printing width 108 мм)
Printing Resolution 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
Printing Width макс. 108 мм
Език на отпечатване ESC/Label

SUPPORTED MEDIA
Formats Roll (4" external diameter), Roll (6" external diameter), Roll (8" external diameter)
Width Min 25 мм, Max 112 мм
Type Continuous label, Continuous media, Die-cut label, Black mark paper, Black mark label

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Autocutter Yes Включено
Power Supply Internal
Supply voltage 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Размери 340 x 565 x 326 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 23 кг

OTHER
гаранция 12 месеци Обслужване на място

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C31CH76102

Щрихкод/Баркод 8715946670034

Страна на произход China

ColorWorks CW-C6000Ae

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Драйвъри и помощни програми (CD)
Ръководство за потребителя
Отделни касети с мастило
Основен уред
Ролка хартия
Maintenance box

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

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

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


