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DATOVÝ LIST

Tato 8palcová barevná tiskárna štítků (s automatickým ořezávačem) 
umožňuje flexibilní tisk barevných štítků na míru s podporou široké 
škály velikostí.

Tato digitální čtyřbarevná tiskárna pro tisk štítků na míru otevírá nové možnosti firmám, 
které potřebují spravovat velké množství skladových položek v omezeném čase. 
Tiskárna ColorWorks CW-C6500Ae rozšiřuje řadu produktů Epson s ohledem na 
požadavky zákazníků z různých odvětví (potravinářského, nápojového a chemického 
průmyslu, průmyslové výroby atd.), kteří potřebují tisknout malé a středně velké série.

Flexibilita médií
Tiskárna CW-C6500Ae nabízí řadu nových funkcí, které podporují praktická a kreativní 
řešení. Podporuje média s šířkou od 25,4 do 215.9 mm a různé typy médií včetně 
texturovaného papíru. Tiskárny štítků řady ColorWorks tedy mohou tisknout miniaturní 
štítky na náplně do elektronických cigaret i velké odolné štítky vhodné na sudy s 
chemikáliemi. Inovativní pohyblivý snímač navíc umožňuje tisk na štítky libovolného 
tvaru bez nutnosti následného řezání.

Kompaktní a snadno použitelná
Tiskárna CW-C6500Ae se vyznačuje mimořádně snadnou obsluhou. Všechny operace 
lze z důvodu úspory místa provádět z přední strany. Výměna role je možná z přední, 
pravé i levé strany. Vytvořili jsme také několik technických nástrojů, které pomáhají při 
správě, konfiguraci a údržbě tiskárny, jako je webové rozhraní, nástroj pro hromadnou 
správu tiskáren, vzdálenou konfiguraci, údržbu a monitorování.

Kvalita tisku
Tato tiskárna štítků se vyznačuje vysokou kvalitou a vysokým rozlišením. Standardně 
nabízí čtyřbarevný tiskový výstup s podporou shody barev (s použitím profilů ICC a 
nástroje pro shodu přímých barev), který umožňuje vytvářet působivé a efektní 
barevné štítky na míru.

Snadná integrace
Všechny modely z řady lze snadno integrovat. Přímá podpora systému SAP, příkazů 
ESC Label, ovladačů pro Linux a Mac. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Flexibilita médií
Rozšířená podpora médií. Šířky štítků od 
25,4 do 215.9 mm
Kompaktnost
Jednoduché a nenápadné provedení s 
obsluhou z předního panelu
Automatický ořezávač
Pro chemický, potravinářský a nápojový 
průmysl, zahradnictví a logistiku – primární a 
sekundární značení
Vzdálená správa
Vzdálená konfigurace, údržba a 
monitorování
Úspora prostředků
Není třeba skladovat předtištěné štítky. 
Plnobarevný tisk na prázdné štítky



LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C31CH77102

Čárový kód 8715946670720

Země původu Čína

ColorWorks CW-C6500Ae

OBSAH DODÁVKY

Ovladače a pomocné programy (CD)
Návod k použití
Samostatné inkoustové kazety
Hlavní zařízení
Papírové role
Maintenance box

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

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
SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series C33S021501
Premium Matte Label - Die Cut Roll: 210mm x 297mm, 200 labels C33S045738
Premium Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 60m C33S045739
Premium Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 282 labels C33S045740
Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 60m C33S045741
High Gloss Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 194 labels C33S045728
High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels C33S045730
High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 58m C33S045731
PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels C33S045732
PE Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 55m C33S045733
PE Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 259 labels C33S045734
PE Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 55m C33S045735
BOPP High Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 68m C33S045736
BOPP Satin Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 68m C33S045737

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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