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DATASHEET / BROCHURE

Αυτός ο έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών 4 ιντσών (με αυτόματο κοπτικό) 
προσφέρει κατά παραγγελία ευέλικτες, έγχρωμες ετικέτες και 
υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα μεγεθών ετικετών.

Αυτός ο ψηφιακός, τετράχρωμος εκτυπωτής ετικετών κατ' απαίτηση ανοίγει νέους 
ορίζοντες για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά SKU για διαχείριση, χωρίς να 
απαιτούν πολύ χρόνο. Ο ColorWorks CW-C6000Ae επεκτείνει τη σειρά της Epson, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων πελατών της παρτίδας 
σε πολλούς τομείς (τρόφιμα, χημικά, ποτά, κατασκευές κ.λπ.).

Ευελιξία μέσων
Ο CW-C6000Ae έχει πολλές νέες δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
παρέχουν πρακτικές και δημιουργικές λύσεις. Υποστηρίζει πλάτη μέσων από 25,4 χιλ. 
έως 112 χιλ. και διαθέτει εκτεταμένη υποστήριξη μέσων, η οποία περιλαμβάνει και 
ανάγλυφο χαρτί. Από πρακτικής άποψης, αυτή η σειρά εκτυπωτών ετικετών 
ColorWorks μπορεί να εκτυπώσει οτιδήποτε, από μικροσκοπικές ετικέτες για 
μπουκαλάκια υγρών ατμίσματος έως μεγάλες και ανθεκτικές ετικέτες που είναι 
κατάλληλες για βαρέλια με χημικά υλικά. Επίσης, ο πρωτοποριακός κινητός 
αισθητήρας επιτρέπει την εκτύπωση σε οποιοδήποτε σχήμα, χωρίς να απαιτείται 
δεύτερη κοπή.

Μικρό μέγεθος και ευκολία στη χρήση
Ο CW-C6000Ae έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξαιρετικά φιλικός προς τον χρήστη. 
Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται από το μπροστινό μέρος, το οποίο εξοικονομεί χώρο 
στην περιοχή εργασίας. Η αντικατάσταση του ρολού είναι δυνατή από το μπροστινό, το 
δεξιό και το αριστερό μέρος. Σχεδιάσαμε επίσης μια σειρά από τεχνικά εργαλεία για να 
σας βοηθήσουμε στη διαχείριση, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση του εκτυπωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: περιβάλλον εργασίας web και διαχείριση στόλου 
εκτυπωτών, απομακρυσμένη διαμόρφωση, συντήρηση και παρακολούθηση.

Ποιότητα εκτύπωσης
Αυτός ο εκτυπωτής ετικετών παρέχει υψηλή ποιότητα, υψηλή ανάλυση, εκτύπωση 
τεσσάρων χρωμάτων στον βασικό εξοπλισμό, ενώ σε συνδυασμό με τη λειτουργία 
χρωματικής αντιστοίχισης (προφίλ ICC και εργαλείο αντιστοίχισης πλακάτων 
χρωμάτων) για εντυπωσιακές έγχρωμες ετικέτες κατ' απαίτηση.

Εύκολη ενσωμάτωση
Όλα τα μοντέλα της σειράς ενσωματώνονται εύκολα στον υφιστάμενο εξοπλισμό σας. 
Απευθείας υποστήριξη SAP, ESC Label, προγράμματα οδήγησης Linux και Mac. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ευελιξία μέσων
Εκτεταμένη υποστήριξη μέσων. Πλάτη 
ετικετών από 25,4 χιλ. έως 112 χιλ.
Μικρές διαστάσεις
Απλός, διακριτικός σχεδιασμός με λειτουργία 
από το μπροστινό panel
Αυτόματο κοπτικό
Για χημικά προϊόντα, τρόφιμα και ροφήματα, 
οπωροκηπευτικά και logistics – πρωτογενής 
και δευτερεύουσα σήμανση.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Απομακρυσμένη διαμόρφωση, συντήρηση 
και παρακολούθηση
Εξοικονόμηση χρημάτων
Δεν υπάρχει ανάγκη για προεκτυπωμένα 
αποθέματα ετικετών. Εκτύπωση πλήρους 
γκάμας χρωμάτων σε κενές ετικέτες



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Μέθοδος εκτύπωσης Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore™
Διαμόρφωση ακροφυσίων 800 ακροφύσια ανά χρώμα
Κατηγορία Βιομηχανικός εκτυπωτής έγχρωμων ετικετών

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης Max. 119 mm/δευτ. στα 300 x 600 DPI ( πλάτος εκτύπωσης 108 mm)
Ανάλυση εκτύπωσης 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
Πλάτος εκτύπωσης μέγ. 108 mm
Γλώσσα εκτύπωσης ESC/Label

SUPPORTED MEDIA
Φορμά Ρολό (εξωτερική διάμετρος 4"), Ρολό (εξωτερική διάμετρος 6"), Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8")
Πλάτος Min 25 mm, Max 112 mm
Τύπος Συνεχής ετικέτα, Συνεχές χαρτί, Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα σημάδια, Ετικέτα με μαύρα 

σημάδια

ΓΕΝΙΚΆ
Αυτόματο κοπτικό Yes Περιλαμβάνεται
Τροφοδοτικό Εσωτερική
Τάση τροφοδοσίας 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Διαστάσεις 340 x 565 x 326 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 23 kg

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C31CH76102

Γραμμωτός κωδικός 8715946670034

Χώρα κατασκευής Κίνα

ColorWorks CW-C6000Ae

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Οδηγίες χρήσης
Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Κύρια συσκευή
Ρολό χαρτιού
Maintenance box

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

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
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


