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EPSON CW-C6000 / C6500    NOWOŚĆ !!! 
 

Kolorowe drukarki atramentowe 
z tuszami pigmentowymi 
 
Epson ColorWorks C6000 to seria niezawodnych, atramentowych drukarek etykiet, przeznaczona dla 
wszystkich, którzy chcą drukować różne rozmiary etykiet, w niskich nakładach, na każde żądanie. Te 
intuicyjne drukarki wytwarzają wysokiej jakości, błyszczące lub matowe etykiety o szerokości od 25 mm do 
112 mm (wersja C6000) lub nawet do 210 mm (wersja C6500). Dzięki ruchomemu czujnikowi, możliwy jest 
zadruk etykiet o dowolnym kształcie. Maksymalna prędkość drukowania wynosi do 119,5 mm / s, przy 
doskonałej rozdzielczości, z jaką drukować może urządzenie 1200 x 1200 dpi. Interfejsy komunikacyjne 
drukarki to USB i Ethernet. 
  
Seria C6000 jest wyposażona w 4 kasety z atramentem pigmentowym Ultrachrome DL, każda o 
pojemności 80 ml: czarny, żółty, magenta i cyan.  Opcjonalnie drukarka może być wyposażona w moduł 
odklejania etykiet lub automatyczny obcinacz. Obsługa za pomocą intuicyjnego wyświetlacza o przekątnej 
2,7’’. Konserwacja i konfiguracja urządzenia są przeprowadzane zdalnie, za pośrednictwem inteligentnego 
interfejsu internetowego. Drukarka została zaprojektowana w taki sposób, żeby wszystkie działania 
obsługowe można było wykonać poprzez pokrywę, otwieraną od góry lub z tyłu. Seria ColorWorks jest 
kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows , Linux, macOS i SAP oraz, posiada emulację ESC / 
Label oraz sterowniki dla BarTender, CodeSoft i NiceLabel. Standardowa gwarancja na drukarkę etykiet 
może zostać przedłużona o opcjonalne usługi „CoverPlus”. 

Główne zalety: 

 Drukarka etykiet o szerokości do 210 mm i o dowolnym kształcie 

 Wysoka rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi, z profilowaniem kolorów 

 Intuicyjnie obsługiwany, kolorowy wyświetlacz 2,7’’, dla szybkiej konserwacji i konfiguracji 

 Opcjonalnie dostępna z wbudowanym modułem odklejania etykiet lub nożem 

 Kompatybilna z Windows, Linux, Mac, SAP 

 
Dane techniczne: 
 

NAZWA C6000
 

C6500
 

Metoda druku:  druk etykiet za pomocą atramentów CMYK 

Rodzaj wkładów 
atramentowych: 

atramenty pigmentowe CMYK 
(4 wymienne wkłady po 80 ml każdy) 

Max. rozdzielczość:  1200 x 1200 dpi 

Max. szerokość mediów: do 112 mm do 215,9 mm 

Max. szerokość druku: do 108 mm do 211,9 mm 

Max. długość etykiety:  609,6 mm 

Min. szerokość mediów: 25,4 mm 
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Max. prędkość druku:  119,5 mm/s  (300 x 600dpi) 
 

85,1 mm/s (300 x 600dpi) 

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100T, GPIO 

Język programowania: 
Pierwsza drukarka kolorowa z komunikacją ZPL-II (Zebra), 

Emulacja ESC / Label; SAP 

Dostępne wyposażenie 
dodatkowe: 

 moduł odklejania etykiet Peeler (C6x00PE) 

 nóż tnący Auto-cutter (C6x00AE) 

 nawijarka zewnętrzna 

 oprogramowanie do edycji i wydruku etykiet BarTender, CodeSoft, 
NiceLabel 

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 340mm x 565mm x 326mm 444mm x 512mm x 326mm 
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