
Inspirerende 
labels die uw 
bedrijf nog beter 
presenteren

C6000-kleurenlabelprinters





On-demand productie 
kleurenlabels van  
maximaal 8-inch breed

De ColorWorks C6000-serie is ontwikkeld op basis 
van directe feedback van klanten en biedt snelheid, 
controle, efficiëntie en flexibiliteit, zodat u steeds 
opnieuw hoogwaardige en op maat gemaakte 
labels kunt produceren.

De C6000-serie wordt geleverd met een afdrukbreedte 
van 4-inch of 8-inch en beide modellen zijn beschikbaar 
met een optionele, ingebouwde peeler om de workflow 
te optimaliseren.



Mediaflexibiliteit

Ondersteuning van glanzende, 
matte en getextureerde substraten

Formaten van 25 mm - 215 mm

De unieke beweegbare sensor 
maakt het mogelijk om op elke 
vorm te printen, zonder een 
tweede keer te stansen

Hoogwaardige printkwaliteit

Resolutie 1200 x 1200 dpi

Matchen van effen kleuren met  
ICC-profielen en steunkleuren  
van het merk / de huisstijl

Eenvoudige bediening

Media-invoer van twee verschillende 
kanten 

Eenvoudig verhelpen van 
papierstoringen dankzij de voor- en 
achterkleppen

Verwerking van variabele gegevens 
in één stap

Groot (2,7-inch) intuïtief LCD-scherm

Serviceondersteuning 

Volledige gemoedsrust

Geen uitzondering - alles is gedekt 
onder garantie, zelfs de printkop

CoverPlus is beschikbaar als extra 
optie voor dekking gedurende de 
hele levensduur van de printer

Configuratie en onderhoud 
op afstand

Intelligente webinterface voor 
het beheer van printerparken

Tool om wijzigingen naar een groot 
aantal printers tegelijk te pushen

Duurzame inkten

Produceer vloeiende gradaties en fijne 
lijnen dankzij de Variable-Sized Droplet 
Technology

UltraChrome DL-pigmentinkten 
voor duurzame labels

BS5609-gecertificeerd in combinatie 
met PE Matte-media

Softwaredrivers 

Compatibel met Windows,  
Linux en Mac/iOS

Integratie met SAP

Standaarddrivers voor ESC/Label, 
BarTender, CodeSoft, NiceLabel



Toepassingen

Levensmiddelen 
en dranken

Dierenvoer

Non-food 
producten

Dooslabels

Chemische 
industrie

Logistiek

Tuinbouwsector

Print & apply

Exclusieve ingebouwde peeler

Eén-voor-één functionaliteit, uniek  
voor inkjetprinters 

Tijdbesparende functie waarmee het 
rugpapier van de labels automatisch 
wordt verwijderd

Eenvoudige integratie met  
Print & Apply-toepassingen
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We hechten veel waarde aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Epson hecht veel waarde aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. 
Dit betekent dat we rekening houden met duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp tot 
en met de productie. Wij maken klanten bewust van de milieuvoordelen die de inzet 
van technologie met zich mee kan brengen. Het kan hierbij gaan om het ontwikkelen 
van nieuwe productiemethoden met behulp van innovatieve robotica, energiebesparing 
door middel van onze zakelijke printtechnologie of om revolutionaire digitale oplossingen 
voor het printen op textiel.

Wij streven ernaar te voldoen aan alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties en aan de doelstellingen van de kringloopeconomie. Wij bieden duurzame innovaties 
omdat wij onderkennen dat de keuzes die wij maken als organisaties, individuele personen 
of als maatschappij in het algemeen, essentieel zullen zijn voor ons gezamenlijk succes.

De inhoud van deze brochure is niet goedgekeurd door de Verenigde Naties en weerspiegelt niet de zienswijzen 
van de Verenigde Naties, haar functionarissen of lidstaten www.un.org/sustainabledevelopment

Model CW-C6000AE CW-C6000PE CW-C6500AE CW-C6500PE

Printkop μTFP4 μTFP4 μTFP4 μTFP4

Resolutie (dpi) 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi

Inktkleuren 4 kleuren 4 kleuren 4 kleuren 4 kleuren

Inktcapaciteit 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml

Ondersteunde media
Matte label, Matte Film label, 
Glossy label, Glossy Film 
label, High Glossy label 

Matte label, Matte Film label, 
Glossy label, Glossy Film 
label, High Glossy label 

Matte label, Matte Film label, 
Glossy label, Glossy Film 
label, High Glossy label 

Matte label, Matte Film label, 
Glossy label, Glossy Film 
label, High Glossy label 

I/O-poort Standaard Standaard Standaard Standaard

Printrichting Bidirectioneel of 
unidirectioneel

Bidirectioneel of 
unidirectioneel

Bidirectioneel of 
unidirectioneel

Bidirectioneel of 
unidirectioneel

Labellengte 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm

Afmetingen (B x D x H) 340 x 565 x 326 mm 340 x 565 x 326 mm 444 x 512 x 326 mm 444 x 512 x 326 mm

Printsnelheid  
(op volledige breedte)

119 mm/sec. 
(max. snelheid 
300 x 600 dpi)

119 mm/sec. 
(max. snelheid 
300 x 600 dpi)

85 mm/sec. 
(max. snelheid 
300 x 600 dpi)

85 mm/sec. 
(max. snelheid 
300 x 600 dpi)

75 mm/sec.  
(snelheid 600 x 600 dpi)

75 mm/sec.  
(snelheid 600 x 600 dpi)

49 mm/sec.  
(snelheid 600 x 600 dpi)

49 mm/sec.  
(snelheid 600 x 600 dpi)

48 mm/sec.  
(normaal 600 x 600 dpi)

48 mm/sec.  
(normaal 600 x 600 dpi)

34 mm/sec.  
(normaal 600 x 600 dpi)

34 mm/sec.  
(normaal 600 x 600 dpi)

18 mm/sec.  
(kwaliteit 600 x 1200 dpi)

18 mm/sec.  
(kwaliteit 600 x 1200 dpi)

13 mm/sec.  
(kwaliteit 600 x 1200 dpi)

13 mm/sec.  
(kwaliteit 600 x 1200 dpi)

8 mm/sec. 
(max. kwaliteit 
1200 x 1200 dpi)

8 mm/sec. 
(max. kwaliteit 
1200 x 1200 dpi)

6 mm/sec. 
(max. kwaliteit 
1200 x 1200 dpi)

6 mm/sec. 
(max. kwaliteit 
1200 x 1200 dpi)

Diameter van papierrol 203,2 mm (8 inch) 203,2 mm (8 inch) 152,4 mm (6 inch) 152,4 mm (6 inch)

Papierbreedte 25,4 tot 112 mm 25,4 tot 112 mm 25,4 tot 215,9 mm 25,4 tot 215,9 mm

Afdrukbreedte Tot 108 mm Tot 108 mm Tot 211,9 mm Tot 211,9 mm

Peeler/Automatische 
papiersnijder Automatische papiersnijder Peeler Automatische papiersnijder Peeler

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

@EpsonEurope

epson-nederland

epson-belgium

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

