
Inspiroivia etikettejä,  
jotka nostavat liiketoimintasi  
uudelle tasolle

C6000-sarjan väritarratulostin





Väritarratulostusta tarpeen 
mukaan jopa 8 tuuman 
levyisenä
Asiakkaiden suoran palautteen pohjalta kehitetty 
ColorWorks C6000 -sarja tarjoaa nopeutta, hallittavuutta, 
tehokkuutta ja joustavuutta, ja siihen kuuluvilla laitteilla voit 
tuottaa laadukkaita ja mukautettuja tarroja kerta toisensa 
jälkeen.

C6000-sarjan mallien tulostusleveys on 4 tai 8 tuumaa, 
ja kaikkiin malleihin on saatavilla myös valinnainen, 
sisäänrakennettu peeler työnkulkujen optimoimiseksi.



Monipuoliset materiaalit

Kiiltävien, mattapintaisten  
ja kuvioitujen materiaalien tuki

Koot 25–215 mm

Ainutlaatuinen siirrettävä tunnistin 
mahdollistaa tulostamisen kaiken 
muotoisille materiaaleille ilman  
toista yksittäisetikettiä

Laadukkaat tulosteet

1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus

Sovita eheät värit ICC-profiileihin 
ja brändin spottiväreihin

Helppokäyttöinen

Lisää materiaalia kahdelta puolelta 

Poista paperitukokset helposti  
etu- ja takaluukkujen kautta

Yksivaiheinen muuttujatietojen käsittely

Suuri (2,7") helppokäyttöinen 
LCD-näyttö

Huolto ja tuki 

Täydellistä mielenrauhaa

Ei yllätyksiä – kaikki kuuluu takuun 
piiriin, jopa tulostuspää

Valinnainen CoverPlus-lisäpalvelu takaa 
tuen tulostimen koko käyttöiän ajan

Etämääritys ja -ylläpito

Älykäs verkkoliittymä tulostinkantojen 
hallintaan

Työkalu muutosten siirtämiseksi 
tulostinkantoihin

Kestävät musteet

Muuttuvan pisarakoon tekniikka takaa 
pehmeät väriliu'ut ja hienot viivat

Kestäviä tarroja Ultrachrome  
DL -pigmenttimusteilla

BS 5609 -sertifioitu mattapintaiselle 
PE-materiaalille tulostettaessa

Ohjelmisto-ohjaimet 

Yhteensopiva Windowsin,  
Linuxin ja Macin/iOS:n kanssa

Integroituu SAP:hen

Alkuperäiset ESC/Label-, BarTender-, 
CodeSoft- ja NiceLabel-ohjaimet



Käyttökohteet

Ruoka ja juoma

Eläinten ruoka

Muut kuin 
ruokatuotteet

Pakkausmerkinnät

Kemikaalit

Logistiikka

Puutarhanhoito

Print & Apply

Ainutlaatuinen 
sisäänrakennettu peeler

Erityinen ominaisuus 
mustesuihkutulostimien joukossa 

Toiminto, jolla tarran taustapaperi 
poistetaan automaattisesti

Yksinkertainen integrointi  
Print & Apply -sovelluksiin
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Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen
Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, 
että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun 
asti. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä –  
valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen robotiikan avulla ja energian säästämisestä 
tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja 
hyödyntämällä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä 
kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita 
teemme organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen 
hyvinvointiimme.

YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden  
tai jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment

Malli CW-C6000AE CW-C6000PE CW-C6500AE CW-C6500PE

Tulostuspää μTFP4 μTFP4 μTFP4 μTFP4

Tarkkuus (dpi) 1 200 x 1 200 dpi 1 200 x 1 200 dpi 1 200 x 1 200 dpi 1 200 x 1 200 dpi

Mustevärit 4 väriä 4 väriä 4 väriä 4 väriä

Mustekapasiteetti 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml

Tuetut tulostusmateriaalit

Mattapintainen tarra, 
mattapintainen kalvotarra, 
kiiltävä tarra, kiiltävä 
kalvotarra, erittäin 
kiiltävä tarra 

Mattapintainen tarra, 
mattapintainen kalvotarra, 
kiiltävä tarra, kiiltävä 
kalvotarra, erittäin 
kiiltävä tarra 

Mattapintainen tarra, 
mattapintainen kalvotarra, 
kiiltävä tarra, kiiltävä 
kalvotarra, erittäin 
kiiltävä tarra 

Mattapintainen tarra, 
mattapintainen kalvotarra, 
kiiltävä tarra, kiiltävä 
kalvotarra, erittäin 
kiiltävä tarra 

I/O-portti Vakio Vakio Vakio Vakio

Tulostussuunta Kaksi- tai yksisuuntainen Kaksi- tai yksisuuntainen Kaksi- tai yksisuuntainen Kaksi- tai yksisuuntainen

Tarran pituus 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm

Koko (L x S x K) 340 x 565 x 326 mm 340 x 565 x 326 mm 444 x 512 x 326 mm 444 x 512 x 326 mm

Tulostusnopeus 
(koko leveys)

119 mm/s  
(Enimmäisnopeus  
300 x 600 dpi)

119 mm/s  
(Enimmäisnopeus  
300 x 600 dpi)

85 mm/s  
(Enimmäisnopeus  
300 x 600 dpi)

85 mm/s  
(Enimmäisnopeus  
300 x 600 dpi)

75 mm/s  
(Nopeus 600 x 600 dpi)

75 mm/s  
(Nopeus 600 x 600 dpi)

49 mm/s  
(Nopeus 600 x 600 dpi)

49 mm/s  
(Nopeus 600 x 600 dpi)

48 mm/s  
(Normaali 600 x 600 dpi)

48 mm/s  
(Normaali 600 x 600 dpi)

34 mm/s  
(Normaali 600 x 600 dpi)

34 mm/s  
(Normaali 600 x 600 dpi)

18 mm/s  
(Laatu 600 x 1 200 dpi)

18 mm/s  
(Laatu 600 x 1 200 dpi)

13 mm/s  
(Laatu 600 x 1 200 dpi)

13 mm/s  
(Laatu 600 x 1 200 dpi)

8 mm/s  
(Enimmäislaatu  
1 200 x 1 200 dpi)

8 mm/s  
(Enimmäislaatu  
1 200 x 1 200 dpi)

6 mm/s  
(Enimmäislaatu  
1 200 x 1 200 dpi)

6 mm/s  
(Enimmäislaatu  
1 200 x 1 200 dpi)

Paperirullan halkaisija 203,2 mm / 8" 203,2 mm / 8" 152,4 mm / 6" 152,4 mm / 6"

Paperin leveys 25,4–112 mm 25,4–112 mm 25,4–215,9 mm 25,4–215,9 mm

Tulostusleveys Enintään 108 mm Enintään 108 mm Enintään 211,9 mm Enintään 211,9 mm

Peeler / automaattileikkuri Automaattileikkuri Peeler Automaattileikkuri Peeler

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi 

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

@EpsonEurope

epson-suomi

https://www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-suomi

