
ColorWorks CW-C6500Ae
DATASHEET / BROCHURE

Denna 8-tums färgetikettskrivare (med automatisk skärare) erbjuder 
måttbeställda, flexibla färgetiketter och stöder många olika 
etikettstorlekar.

Denna digitala fyrfärgsetikettskrivare ger tillgång till nya möjligheter för företag som har 
mängder av SKU:er att hantera men ont om tid. ColorWorks CW-C6500Ae utökar 
Epsons sortiment och tillgodoser behoven hos kunder i många sektorer (livsmedel, 
kemikalier, drycker, tillverkning osv.) som behöver skriva ut små till medelstora mängder.

Medieflexibilitet
CW-C6500Ae har en mängd nya funktioner som ger tillgång till praktiska och kreativa 
lösningar. Skrivaren stöder mediebredder mellan 25,4 och 215.9 mm och ger stöd för fler 
medier, även papper med textur. I praktiken kan dessa ColorWorks-etikettskrivare skriva 
ut allt från pyttesmå etiketter för e-cigarettflaskor till stora, tåliga etiketter som lämpar sig 
för kemikaliefat. Den innovativa, flyttbara sensorn gör det också möjligt att skriva ut på 
valfri form utan behov av en andra stansning.

Kompakt och enkel att använda
CW-C6500Ae har utformats för att vara oerhört användarvänlig. Alla åtgärder går att 
utföra från framsidan, vilket sparar arbetsutrymme. Det går att byta ut rullar från 
framsidan, höger och vänster. Vi har även formgett ett antal tekniska verktyg som hjälper 
till med skrivarhantering, -konfiguration och -underhåll, däribland ett webbgränssnitt och 
hantering av skrivarflottan, fjärrkonfiguration, underhåll och övervakning.

Utskriftskvalitet
Denna etikettskrivare erbjuder hög kvalitet, hög upplösning och fyrfärgsutskrift som 
standard men även färgpassningsfunktioner (ICC-profils- och 
dekorfärgsmatchningsverktyg) för imponerande, effektfulla färgetiketter.

Enkel integration
Alla modeller i sortimentet är enkla att integrera. Stöd för SAP Direct, ESC/Label och 
drivrutiner för Linux och Mac. 

VIKTIGA FUNKTIONER

Medieflexibilitet
Stöd för fler medier. Etikettbredder mellan 
25,4 och 215.9 mm
Kompakt
Enkel, diskret design med en frontpanel
Automatisk skärare
För kemikalier, mat och dryck, trädgård och 
logistik – primär och sekundär märkning.
Fjärradministration
Konfiguration, underhåll och övervakning på 
distans
Sparar pengar
Inget behov av förtryckta etiketter. Skriv ut i 
helfärg på tomma etiketter



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Utskriftsmetod PrecisionCore™-skrivarhuvud

Munstyckskonfiguration 800 munstycken per färg

Färger Black, Cyan, Yellow, Magenta

Bläckteknologi Ultrachrome® DL

Kategori Färgetikettskrivare för industrin

UTSKRIFT

Utskriftshastighet Max. 85 mm/sek på 300 x 600 DPI ( utskriftsbredd 212 mm)

Utskriftsupplösning 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

Utskriftsbredd max. 212 mm

SUPPORTED MEDIA

Format Rulle (4 tum i ytterdiameter), Rulle (6 tum i ytterdiameter)

Typ Kontinuerlig etikett, Kontinuerligt papper, Stansad etikett, Svart märkpapper, Svart märketikett

ALLMÄNT

Anslutningar Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Typ B, USB 2.0 Typ A

Automatskärare Ja Ingår

Strömkälla Extern

Spänning 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Mått 444 x 515 x 326 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 55 kg

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

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

LOGISTIKINFORMATION

SKU C31CH77102

Streckkod 8715946670720

Tillverkningsland Kina

ColorWorks CW-C6500Ae

LEVERANSOMFATTNING

Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
Bruksanvisning
Nätdel
Separata bläckpatroner
Huvudenhet
Rullpapper
Maintenance box

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


