
ColorWorks CW-C6500Ae
FAKTAARK

Denne 8-tommers fargeetikettskriveren (med automatisk beskjæring) 
tilbyr skreddersydde, fleksible fargeetiketter og støtter et stort utvalg av 
etikettstørrelser.

Denne digitale, firefargers etikettskriveren for utskrift etter behov gir nye muligheter for 
bedrifter med mange SKU-er å administrere og liten tid å gjøre det på. ColorWorks CW-
C6500Ae er en utvidelse av Epsons serie som skal oppfylle behovene hos små til 
mellomstore kunder innenfor en rekke sektorer (matvarer, kjemisk industri, drikkevarer, 
produksjonsindustri osv.).

Mediefleksibilitet
CW-C6500Ae har fordel av en rekke nye funksjoner som er utviklet for å tilby praktiske 
og kreative løsninger. Den støtter mediebredder fra 25,4 til 215.9 mm og har utvidet 
mediestøtte som til og med omfatter teksturpapir. I praksis kan denne serien av 
ColorWorks-etikettskrivere skrive ut alt fra bittesmå etiketter for refillflasker for e-
sigaretter til store holdbare etiketter som egner seg til store tønner med kjemiske 
produkter. Den nyskapende Epson-sensoren kan også skrive ut på alle former, uten 
behov for andre pregskjæring.

Kompakt og brukervennlig
CW-C6500Ae er utformet for å være spesielt brukervennlig. Alle operasjoner kan 
utføres fra forsiden, noe som sparer plass til betjening. Bytte av rull kan gjøres fra 
forsiden eller fra høyre eller venstre side. Vi har også utviklet en rekke tekniske verktøy 
som hjelper deg med administrasjon av skrivere, konfigurasjon og vedlikehold, 
inkludert: nettgrensesnitt og skriverparkstyring, ekstern konfigurasjon, vedlikehold og 
overvåking.

Utskriftskvalitet
Denne etikettskriveren leverer utskrifter av høy kvalitet med høy oppløsning i fire farger 
som standard. Sammen med funksjonen for fargetilpasning (ICC-profil og 
fargetilpassingsverktøy) gir dette imponerende, effektive fargeetiketter når det er 
behov for dem.

Lett å integrere
Alle modellene i utvalget er integreringsvennlige. Støtte for SAP direkteutskrift og ESC 
Label og drivere for Linux og Mac. 

KEY FEATURES

Mediefleksibilitet
Utvidet mediestøtte. Etikettbredder fra 25,4 
til 215.9 mm
Kompakt
Enkel, diskret design med betjening fra 
frontpanel
Automatisk beskjæring
For kjemisk industri, nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien, hagebruk og 
logistikk – primær og sekundær merking.
Fjernadministrasjon
Ekstern konfigurasjon, vedlikehold og 
overvåking
Kostnadsbesparende
Nå trenger dere ikke lenger oppbevare 
mengder av forhåndstrykte etiketter. Skriv ut 
i fullfarge på blanke etiketter



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK
Utskriftsmetode PrecisionCore™-skrivehode
Dysekonfigurasjon 800 dyser per farge
Farger Svart, Cyan, Gul, Magenta
Blekkteknologi Ultrachrome® DL
Kategori Industriell fargeskriver for etiketter

UTSKRIFT
Utskriftshastighet Max. 85 mm/sec ved 300 x 600 DPI ( utskriftsbredde 212 mm)
Utskriftsoppløsning 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
Utskriftsbredde maks. 212 mm

STØTTEDE MEDIER
Formater Rull (4" utvendig diameter), Rull (6" utvendig diameter)
Type Sammenhengende etikett, Listepapir, Konturskjært etikett, Papir med svart markering, Etikett med 

svart markering

GENERELT
Tilkoblinger Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, USB 2.0 type A
Automatisk papirskjærer Ja Inkludert
Strømforsyning Ekstern
Spenning 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Mål 444 x 515 x 326 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt 55 kg

FORBRUKERMATERIELL

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

LOGISTICS INFORMATION

SKU C31CH77102

Strekkode 8715946670720

Opprinnelsesland Kina

ColorWorks CW-C6500Ae

LEVERINGSOMFANG

Driver- og hjelpeprogrammer (CD)
Bruksanvisning
Nettdel
Separate blekkpatroner
Hovedmaskin
Rullepapir
Maintenance box

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

Epson Norge 
Salgskontor: 67 11 37 70 
Support/Service: 815 35 180 
Forhåndssalg: 815 35 210 
www.epson.no

Fjordveien 3 
1363 Høvik


