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Etikečių spausdinimo įrenginys XC4/XC6  
 
Gamintojas CAB Produkttechnik GmbH Vokietija (toliau 
„CAB“). 
Tai naujausias „CAB“ gaminys, leidžiamas nuo 2010 metų. 
Ankstesni „CAB“ spausdintuvai „A3“, „A4+“ puikiai 
užsirekomendavo ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Juos lengva 
suderinti su kompiuteriu, paprasta valdyti ir aptarnauti. XC4 
spausdintuvas – tai ypatingas „CAB” produktas: 
 
 du spausdinimo mechanizmai – leidžia spausdinti dviem 

spalvomis; 
 pirmajam spausdinimo mechanizmui būdingas 

dažjuostės taupymas; 
 dėl aukščiau minėtų priežasčių spausdintuvas atitinka 

naujausius GHS cheminių medžiagų ženklinimo 
reikalavimus.  

 
 

1. Spausdintuvas turi didelį, 4 eilučių, šviečiantį 
tamsoje operatoriaus ekraną. Spausdintuvo 
valdymo kalbą galima pasirinktin – anglų, 
lietuvių, rusų. 

2. Išplečiami dažjuosčių laikikliai leidžia patogiai ir 
saugiai pakeisti dažjuosčių rulonus. 

3. Galvučių prispaudimo mechanizmai leidžia 
prisitaikyti prie įvairių pločių ir išvengti raukšlių 
susidarymo. 

4. Prie spausdintuvo lengva prijungti įvairius 
priedus (pvz., išorinį etikečių suvyniotuvą, 
karpytuvą, dėtuvą). Tiesiog atsuki priekinį 
skydelį ir jungi. 

5. Spausdintuvo korpusas pagamintas iš tvirto 
aliumininio rėmo. XC4/XC6 priskiriamas 
pramoninių spausdintuvų klasei. Gali būti 
naudojamas gamyboje ir biure, dirbti 24 val. per 
parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo 
laikas 5 metai. 

6. Į spausdintuvą telpa didesni nei į įprastus 
spausdintuvus dedami etikečių rulonai (~300 mm skersmens). 

7. Šio spausdintuvo galvutė aprūpinta dažjuostės taupymo mechanizmu. Jis pravartus, kai ant didelės etiketės 
reikia atspausdinti mažą fragmentą. 
 
Prie kompiuterio gali būti prijungtas per USB, COM, tinklo jungtį (10/100 Base T).  
Gali veikti ir be kompiuterio. Maketai turi būti įrašyti į CF kortelę. Net tokiu atveju kintamus duomenis galima 
įvesti klaviatūra, prijungta prie spausdintuvo. 

 
 
XC4/XC6 techninės charakteristikos 
 

Modelis XC4 XC6 

Spausdinimo plotis 105,6 mm 162,6 mm 

Spausdinimo kokybė 300 dpi 300 dpi 

Didžiausias spausdinimo greitis 30-125 mm/s 30 - 125 mm/s 

Ruošinių juostos plotis 25 – 114 mm 55 – 165 mm 

Dažjuostės plotis 20 – 116 mm 50 – 176 mm 

Išmatavimai (aukštis x ilgis x plotis) 395 x 554 x 248 mm 395 x 554 x 358 mm 

Svoris 22 kg 24 kg 

 
Ruošiniai  popierius „Vellum“, „Semigloss“, „Gloss“, plonas kartonas, PE, PP, PVC, PET, PA, PI. 

Medžiagos storis 0,07 ÷ 0,35 mm (60 ÷ 250 g/m²); Didžiausias rulono išorinis Ø 
300 mm, šerdis Ø 76 mm; suvyniojimas – OUT.  

Dažjuostė  Vaško, vaško dervos ir dervos pagrindo, 300 m ilgio, IN arba OUT vyniojimo 
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Etikečių jutiklis reguliuojamas 5 ÷ 53 mm nuo krašto, mato tarpus tarp etikečių ir juodus 

brūkšnius; 
Procesorius 32 Bit Coldfire 266 MHz; 
RAM / ROM 64 MB / 8 MB Flash;    
Lizdas atminties kortelei gali būti panaudota 128 ÷ 1024 MB Compact Flash Type 1 kortelė; 
Akustinis signalas praneša apie klaidas ir sustojimą 
Sąsajos USB 2.0, USB Master x 2 (klaviatūrai ir skeneriui), 10/100 Base T (tinklo jungtis); 
Maitinimas 100 ÷ 240 V; 50/60 Hz; 300W 
Darbo vietos temperatūra 5 ÷ 40 °C; 
Oro drėgnumas 10 ÷ 85 %; 
 
 
1. Spausdintuvo komplektą XC4 sudaro: spausdintuvas XC4 (Nr.5965700), programa maketavimui ir 

spausdinimui „Cab Label R2+“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įpakavimas. 
 
2. Spausdintuvo komplektą XC6 sudaro: spausdintuvas XC6 (Nr.5965701), programa maketavimui ir 

spausdinimui „Cab Label R2+“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, įpakavimas. 
 
Galimi naudingi priedai 
5948100  Išorinis suvyniotuvas ER4/210 (iki Ø 200 mm rulonui, iki 120 mm pločio)   
5946090  Išorinis suvyniotuvas ER4/300 (iki Ø 300 mm rulonui, iki 120 mm pločio)   
5946420  Išorinis suvyniotuvas ER6/300 (iki Ø 300 mm rulonui, 180 mm pločio)   
5948000  Karpytuvas CU4  (tik XC4)        
5948001  Karpytuvas CU6  (tik XC6)        
5541311  Dėtuvas (sukarpo ir sudeda sukarpytas etiketes į krūvelę; tik XC4)   

 
Atsarginės detalės 
 
5954072.001  Galvutė 4“/300 dpi  
5954106.001  Galvutė 6“/300 dpi  
5954180.001  Velenėlis DR4     
5954245.001  Velenėlis DR6     
 
Galvutės valymui – rekomenduojamas specialus „pieštukas“ Nr. ASZEB_105950-035.  
 
Garantija 12 mėn. išskyrus eksploatacines dalis – galvutę ir velenėlį. Galvutei (tik elektroninio defekto atveju) 
suteikiama ribota speciali garantija 6 mėn. arba 25 km (kas baigiasi anksčiau). Garantijos esmė – kompensuoti 
klientui prarastą garantinį laiką ar kilometražą, t. y. įvykus gedimui garantijos metu kompensuojama tiek naujos 
galvutės kainos, kiek procentų laiko (arba kilometražo (kas mažiau)) neatitarnavo sugedusi galvutė. 
 
Pristatymas, instaliavimas. Spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos ribose yra įtrauktas į spausdintuvo 
kainą. Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokama pagal galiojančius įkainius arba atskirą 
susitarimą. 
 
Pristatymo terminai iš ,,PakMarko” sandėlio per 2 darbo dienas, per 3-6 savaites, jei iš Vokietijos. 
 
Maketavimui rekomenduojame kompiuterinę programą „Cablabel S3 Pro“. Su šia programa galėsite sukurti 
nesudėtingas etiketes. Ypač aktualu, jei spausdinsite dviem spalvomis. 
 
Apmokymai, kaip naudotis programa, įkainojami atskira suma.  
Jei reikia itin patogaus maketavimo, sąsajų su didelėmis (ar keliomis) duomenų bazėmis ar ataskaitų apie atliktus 
spausdinimus ar pan., reikalinga programa „NiceLabel Designer“. Naudodamiesi šia programa galėsite sukurti ir 
paprastas, ir sudėtingas etiketes. Ji leis įvesti tekstus bet kuria kalba, brūkšninius kodus (visus linijinius), taip pat ji 
turi EAN128 kūrimo vedlį, leidžia įdėti kintamus laukus (pvz., sąsajas su nedidele duomenų baze, laiko ar datos 
lauką, skaitliuką), įvesti tekstą prieš pat spausdinimą. Programa pritaikyta ne tik šiam, bet ir kitiems etikečių 
spausdintuvams. „Nice label“ versijos ir kainos pateikiamos atskirai. 
Siūlome dar vieno gamintojo, „Seagul Scientific“, programas „Bar Tender“. Iš esmės tai yra analogai „Nice Label 
Designer“ produktams. 
Galimi ir kiti etikečių maketavimo variantai: pvz., yra galimybė spausdinti iš „MS Word“, „MS Excel“, „Corel Draw“ per 
Windows valdiklį.  
 
Pasiūlymo galiojimas – 3 mėn. 
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