CW-C6000 Series

Impressora de Etiquetas

Epson ColorWorks

®

Etiquetas coloridas de até 4" para aplicações
personalizadas e com facilidade de uso
Principais características
· Flexibilidade: ampla gama de uso, com suporte para mídias com
largura de 25,4 mm até 112 mm com cortador automático ou peeler.
· Produtividade: velocidade de impressão de até 127 mm por
segundo1 e sem necessidade de pré-impressão; saída rápida da
primeira etiqueta.
· Qualidade de impressão: cores vibrantes e surpreendentes com
resolução de até 1200 dpi, graças à tecnologia PrecisionCore®.
· Fácil integração: compatibilidade com emulação ZPL II, ESC Label,
Windows®, Linux®, Mac® e SAP Direct.
· Confiabilidade: projetado pela Epson para aplicações exigentes;
qualidade no serviço e no suporte técnico.

As novas impressoras da série Epson ColorWorks® foram projetadas para
oferecer a solução ideal para rótulos e etiquetas em cores ou em preto e
branco. É uma solução inteligente, devido ao seu design compacto, painel de
controle de fácil navegação e ampla variedade de impressões em diversos
tamanhos de etiqueta.
Essas impressoras digitais oferecem impressão jato de tinta em quatro
cores, proporcionando novas oportunidades para empresas que possuem
amplo catálogo de produtos e necessitam de etiquetas sob demanda
rapidamente. A nova série Epson ColorWorks® CW-C6000 amplia a gama de
impressoras Epson para atender às necessidades dos clientes que exigem
confiabilidade e produtividade em vários setores da indústria.
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Durabilidade

Impressão de alta qualidade

Compatível com ZPL II

Gestão remota

Conectividade I/O

ColorWorks® CW-C6000 Series
Especificações técnicas
SUPORTE DE PAPEL

TECONOLOGIA

Método de impressão
Tecnologia de tinta
Cores
Painel de controle
Funções

Cabeça de impressão PrecisionCore®
UltraChrome® DL
Preta, ciano, amarela, magenta
Visor de 2,7" colorido
Perfis de cores ICC de correção de cores,
substituição de RGB, spot cor, ajuste de cor baseado no driver

IMPRESSÃO

Velocidade
Resolução
Largura (mín./máx.)
Desempenho da cabeça
Manutenção

Máx. 127 mm/seg. em 300 dpi x 600 dpi (largura de impressão 89 mm)
300 dpi2 x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi,
600 dpi x 1200 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (máx.)
Mín. 25,4 mm/ máx. 108 mm
Permanente
200 km para mecanismo de alimentação

CÓDIGOS DE BARRA

Unidimensional
Bidimensional

UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF,
Codabar, Code 93, Code 128 GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional,
GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked,
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Expanded Stacked,
DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code

CORTADOR AUTOMÁTICO

Papel padrão
Papel sintético
Papel fosco contínuo
Papel brilho contínuo
Papel sintético contínuo
Especificações por modelo
Alimentação

1,5 milhão de cortes
0,5 milhão de cortes
0,2 milhão de cortes
0,3 milhão de cortes
0,1 milhão de cortes
CW-C6000A

CW-C6000P

Cortador automático

Peeler

1,00" (2,54 cm) - 4,4" (11,23 cm)

1,0" (2,54 cm) - 4,5" (11,43 cm)

Largura de impressão

4,25" (10,8 cm)

4,25” (10,8 cm)

Tamanho do rolo O.D.

Largura da etiqueta

8" (20,32 cm)

8" (20,32 cm)

Peso: impressora

23 kg

23 kg

Peso: caixa

34 kg

34 kg

13,4" x 22,2" x 12,8"
(34 cm x 56,5 cm x 32,6 cm)

13,4" x 22,2" x 12,8"
(34 cm x 56,5 cm x 32,6 cm)

19,5" x 27" x 18,5"
(49,5 cm x 68,5 cm x 46,99 cm)

19,5" x 27,0" x 18,5"
(49,5 cm x 68,5 cm x 46,99 cm)

Dimensiones: impressora
(L x P x A)
Dimensiones: caixa
(L x P x A)

Formato

Diâmetro externo do rolo de 203,2 mm
Diâmetro interno do rolo de 76,2 mm
Papel dobrado em leque
Papel inkjet, fosco, brilhante, sintético, PET-Film, papel padrão
0,129 mm - 0,236 mm

Tipo de papel
Espessura do papel
TAMANHO DA ETIQUETA

Largura (mín./máx.)
Comprimento (mín./máx.)

Mín. 25,4 mm/ máx. 112,3 mm
Mín. 13 mm (modelo Peeler), 15 mm
(modelo com cortador)/máx. 610 mm (ambos os modelos)
2 mm - 6 mm
18 mm x 4 mm (largura x altura)

Etiqueta Die-Cut separação
Tamanho da marca preta
GERAL

Interfaces
Sistemas operacionais

Ethernet 100 Base-TX/10Base-TX/10Base-T, USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8.7, 7 SP1, VistaTM SP2,
Server, Mac® 10.6.8 ou superior, Linux®
Comandos de impressão
Zebra ZPL II Nativo, Epson ESC/Label®
Consumo de energia
4,1 W - 4,4 W (modo de espera), 50 W - 60 W (modo de impressão)
Tensão nominal
100V AC/240V AC
EMI (interferência electromagnética)
FCC/ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, CE Marking
Padrão de segurança
UL 1950/CSA C22.2 No. 950, TUV, GOST-R
Garantia
1 ano balcão
O que está na caixa
Impressora ColorWorks®, cabo de alimentação CA, cartuchos de tinta
independentes (para inicialização)*, caixa de manutenção (para inicialização),
manual de instrução, CD de utilitários e manuais de usuário
CÓDIGO DE PEÇAS

CW-C6000A Impressora 4" – Cortador automático
CW-C6000P Impressora 4" - Peeler
SJIC35P-BK cartucho de tinta preta
SJIC35P-MK cartucho de tinta preta fosca
SJIC35P-C cartucho de tinta ciano
SJIC35P-M cartucho de tinta magenta
SJIC35P-Y cartucho de tinta amarela
SJMB6000/65000 caixa de manutenção
SP4X rolo 4"

Impressora

C31CH76101
C31CH76201
C13T44B120
C13T44B520
C13T44B220
C13T44B320
C13T44B420
C33S021501
C32C881101

Cartuchos de tinta (80 ml)

1- No modo de velocidade máxima, 300 dpi x 600 dpi, 3,6 ”(92 mm) de largura de impressão. As velocidades de impressão são
baseadas exclusivamente na velocidade do mecanismo de impressão. O tempo total de produção de qualquer etiqueta depende de
fatores, incluindo tamanho da etiqueta, tamanho do arquivo, resolução de impressão, velocidade de transmissão de dados, etc.

*Opção para escolher

Caixa de manutenção

Rolo de 4"

*Os cartuchos de tinta preta brilhante SJIC35P-K e a tinta preta fosca SJIC35P-MK estão configurados desde o início no
equipamento, você deve selecionar a opção que mais se adapta às suas necessidades, após selecionar a tinta a ser utilizada,
não poderá mais alterar o tipo de tinta preta, pois não são intercambiáveis.

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente
www.epson.com.br

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não
detém nenhum direito sobre essas marcas. © 2020 Epson America, Inc. CPD LP101430 08/20.

