
ColorWorks CW-C6500Pe (mk)
KARTA PRODUKTU

Ta 8-calowa kolorowa drukarka etykiet (z wbudowanym odklejakiem) 
umożliwia drukowanie oryginalnych, różnorodnych i kolorowych etykiet 
w wielu rozmiarach.

Czterokolorowa, cyfrowa drukarka etykiet na żądanie otwiera nowe możliwości dla 
firm, które zarządzają wieloma jednostkami magazynowymi i są pod presją czasu. 
Model ColorWorks CW-C6500Pe poszerza ofertę firmy Epson, aby sprostać 
wymaganiom nisko- i średnionakładowych klientów z wielu branż (żywność, 
chemiczne, napoje, produkcja itp.). Ta atramentowa drukarka etykiet z odklejakiem 
umożliwia drukowanie i odklejanie następujących po sobie etykiet.

Obsługa różnych nośników
Model CW-C6500Pe wyposażony został w szereg nowych funkcji, które opracowano z 
myślą o zapewnieniu praktycznych i kreatywnych rozwiązań. Obsługuje nośniki o 
szerokości od 25,4 do 215.9 mm różnorodnego rodzaju, nawet teksturowany papier. W 
praktyce drukarki etykiet z serii ColorWorks mogą drukować zarówno niewielkie 
etykiety butelek liquidów do e-papierosów, jak i duże trwałe etykiety beczek na 
chemikalia. Ta czarna, matowa wersja atramentu drukarki CW-C6500Pe oferuje 
użytkownikom większe możliwości wykończenia druku na teksturowanym lub zwykłym 
papierze.

Niewielkie wymiary i łatwość użycia
Drukarka CW-C6500Pe została tak zaprojektowana, by była maksymalnie prosta w 
obsłudze. Wszystkie działania można wykonać od przodu, co oszczędza przestrzeń 
operacyjną. Wymiana rolki jest możliwa od przodu, prawej strony i lewej. 
Zaprojektowaliśmy także kilka narzędzi technicznych, które ułatwiają zarządzanie 
drukarkami, ich konfigurację i konserwację, w tym: zarządzanie interfejsem sieciowym i 
flotą drukarek oraz konfigurację, konserwację i monitorowanie w trybie zdalnym.

Jakość druku
Ta drukarka etykiet zapewnia wysoką jakość i rozdzielczość, czterokolorowe wydruki w 
standardzie oraz funkcję dopasowania kolorów (za pomocą profilu ICC i narzędzia 
dopasowania kolorów spotowych), pozwalając uzyskać imponujące i efektowne 
kolorowe etykiety na żądanie.

Prosta integracja
Wszystkie modele z serii są łatwe do zintegrowania. Zapewniają bezpośrednią obsługę 
protokołu SAP, język ESC Label oraz sterowniki Linux i Mac. Ponadto urządzenie CW-
C6500Pe (z wbudowanym odklejakiem) można bezproblemowo zintegrować z 
istniejącymi liniami produkcyjnymi typu „wydrukuj i naklej”.

KLUCZOWE CECHY

Obsługa różnych nośników
Rozszerzona obsługa nośników. Szerokość 
etykiet od 25,4 do 215.9 mm
Kompaktowa
Proste, dyskretne wzornictwo i obsługa za 
pomocą przedniego panelu
Wbudowany odklejak
Do drukowania i naklejania na linii 
produkcyjnej.
Czarna, matowa wersja atramentu
Większe możliwości wykończenia druku na 
teksturowanym lub zwykłym papierze.
Oszczędność pieniędzy
Zapas wstępnie wydrukowanych etykiet nie 
jest potrzebny. Można drukować w pełnych 
kolorach na pustych etykietach



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dyszy 800 dysz dla każdego koloru
Kategoria Drukarka przemysłowa do drukowania kolorowych etykiet

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania Max. 85 mm/s na 300 x 600 DPI ( szerokość druku 212 mm)
Rozdzielczość druku 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
Szerokość druku maks. 212 mm

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI
Formaty Rolka (średnica zewnętrzna: 4 cale), Rolka (średnica zewnętrzna: 6 cali)
Szerokość Min 25 mm, Max 216 mm
Rodzaj Etykieta ciągła, Etykieta cięta, Etykieta z czarnym znacznikiem

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilanie Wewnętrzne
Napięcie zasilania 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Wymiary produktu 444 x 515 x 326 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 26 kg

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C31CH77202MK

Kod kreskowy 8715946691862

Kraj pochodzenia Chiny

ColorWorks CW-C6500Pe (mk)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Instrukcja obsługi
Pojedyncze wkłady atramentowe
Urządzenie podstawowe
Papier rolkowy
Maintenance box

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Magenta) (C13T44C340)
SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Cyan) (C13T44C240)
SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Yellow) (C13T44C440)
SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks 
C6500/C6000 Series (C33S021501)
High Gloss Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 194 
labels (C33S045728)
Premium Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 282 
labels (C33S045740)
Premium Matte Label - Die Cut Roll: 210mm x 297mm, 200 
labels (C33S045738)
High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels 
(C33S045730)
PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels 
(C33S045732)
PE Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 259 labels 
(C33S045734)
SJIC36P(MK): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Black) (C13T44C540)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


