FICHA DE PRODUTO

ColorWorks CW-C6500Ae

Esta impressora de etiquetas a cores de 4 polegadas (10,16 cm) (com
guilhotina integrada) oferece etiquetagem a cores flexível e à medida,
e suporta uma ampla gama de formatos de etiqueta.
Esta impressora de etiquetas digital de quatro cores a pedido abre novas oportunidades
para as empresas que têm de gerir inúmeros SKUs e não têm muito tempo. A
ColorWorks CW-C6500Ae vem ampliar a gama Epson para responder às necessidades
dos clientes de pequenas e médias tiragens em vários setores (alimentação, produtos
químicos, bebidas, indústria, etc.)
Flexibilidade de suportes
A CW-C6500Ae beneficia de inúmeras novas funcionalidades concebidas para oferecer
soluções práticas e criativas. Suporta larguras de suportes de 25,4 mm a 215.9 mm e
expande os suportes compatíveis, incluindo papel texturado. Em termos práticos, esta
gama de impressoras de etiquetas ColorWorks permite imprimir tudo desde etiquetas
pequenas para garrafas de líquido vaporizador até grandes etiquetas duradouras
adequadas para barris químicos. Além disso, o sensor amovível inovador permite
imprimir em qualquer forma, sem a necessidade de um 2.º pré-corte.
Compacta e fácil de utilizar
A CW-C6500Ae foi concebida para ser extremamente fácil de utilizar. Todas as
operações podem ser efetuadas a partir da parte frontal, o que permite poupar espaço
de funcionamento. A substituição do rolo pode ser feita a partir da parte frontal, direita e
esquerda. Também concebemos várias ferramentas técnicas para ajudar a gerir,
configurar e fazer a manutenção da impressora, incluindo: interface Web e gestão do
parque de impressoras, configuração remota, manutenção e monitorização.
Qualidade de impressão
Esta impressora de etiquetas oferece alta qualidade, alta resolução, impressões de
quatro cores de origem, juntamente com a funcionalidade de correspondência de cores
(ferramenta de correspondência de cores Spot e perfil ICC) para produzir
impressionantes etiquetas a cores a pedido de grande impacto.
Facilidade de integração
Todos os modelos na gama são de integração fácil. suporte de SAP Direct,
controladores ESC Label, Linux e Mac.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Flexibilidade de suportes
Expansão dos suportes compatíveis.
Larguras de etiquetas de 25,4 mm a 215.9
mm
Compacto
Design simples e discreto com
funcionamento no painel frontal
Guilhotina automática
Para a etiquetagem primária e secundária de
produtos químicos, alimentação e bebidas,
horticultura e logística.
Gestão remota
Configuração, manutenção e monitorização
remotas
Poupe dinheiro
Não necessita de stock de etiquetas préimpressas. Imprima com todas as cores em
etiquetas em branco

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

ColorWorks CW-C6500Ae

SKU

C31CH77102

Código de barras

8715946670720

País de origem

China

MATERIAL FORNECIDO
Driver e programas de ajuda (CD)
Manual de instruções
Tinteiros Individuais
Aparelho principal
Papel em rolo
Maintenance box

CONSUMÍVEIS
SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow)
SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta)
SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan)
SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black)
SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series
Premium Matte Label - Die Cut Roll: 210mm x 297mm, 200 labels
Premium Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 60m
Premium Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 282 labels
Premium Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 60m
High Gloss Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 194 labels
High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels
High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 58m
PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels
PE Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 55m
PE Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 259 labels
PE Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 55m
BOPP High Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 68m
BOPP Satin Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 68m

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)
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