
NOVÝ!NOVÝ!

LX910e je nejrychlejší tiskárna s tou nejvyšší kvalitou 
plnobarevného tisku od společnosti Primera. Využívá zcela 
novou inovativní inkoustovou tiskovou hlavu. S LX910e snad-
no a rychle získáte kvalitní a vysoce profesionální etikety na 
své výrobky.

S tiskárnou LX910e se zvyšuje vaše flexibilita tisku.  
Tiskněte jednu nebo tisíce etiket najednou se stejnými nebo 
jedinečnými údaji na každém štítku.

Můžete tisknout dye - based inkoustem nebo pigmentovým 
inkoustem - vše ve stejné tiskárně. Barevné inkousty mají kva-
litní živé barvy pro potisk etiket na vaše výrobky. Pigmentový 
inkoust je vysoce odolný UV záření , je voděodolný a  otěruo-
dolný. Pouze vyberete nejvhodnější inkoust pro vaše požadav-
ky, aniž byste museli kupovat dvě různé tiskárny!

Primera je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších výrob-
ců barevných tiskáren etiket na světě. S modelem LX910e byl 
nastaven nový poměr ceny a výkonu.

Získej to ještě dnes !

LX910e tiskárna pro plnobarevný potisk etiket 
Nejmodernější a nejoblíbenější barevná tiskárna etiket Primera



Funkce

Vysoká rychlost tisku. S rychlostí tisku až 114 mm (4,5 “) za 
vteřinu se vaše etikety budou vyrábět rychle a efektivně.

Nejlepší kvalita tisku. Kvalita tisku modelu LX910e je nejlepší, 
kterou jsme kdy zákazníkům nabízeli. Nebojte se porovnávat 
a testovat! Z každé tiskárny vytisknete stejně kvalitní etike-
ty.  Prodej produktů je mnohem jednodušší s profesionálně 
vytvořenými etiketami!

Dual ink systém. Tiskněte dye-based inkoustem pro plně-
barevné a živější etikety. Vyměňte a tiskněte pigmentovým 
inkoustem pro ještě odolnější a trvanlivější etikety.

Jedna samostatná vícebarevná inkoustová kazeta. Nová vy-
soce pokroková technologie inkoustu, kterou LX910e používá, 
je v oboru potisku etiket naprosto jedinečná. Vyžaduje pouze 
jednu inkoustovou kazetu, která bude produkovat neuvěři-
telné a ve své třídě nejlepší výsledky. Tajemství je v tryskách. 
Kapky inkoustu jsou umísťovány tak přesně, že není potřeba 
samostatná černá inkoustová kazeta. Výsledná  černá je oprav-
du černá. S modelem LX910e máte k dispozici pouze jednu 
inkoustovou cartridge, kterou používáte.

Pevný kovový kryt. LX910e je dodáván s pevným kovovým 
krytem, který splňuje vysoké bezpečnostní standardy. Tiskárna 
je vhodná pro použití v zemědělství, strojním průmyslu a ve 
výrobě.

Specifikace
Metoda tisku: Thermal inkjet, dye-based nebo pigmentový inkoust

Tiskové rozlišení: Až 4800 dpi

Rychlost tisku: Draft Mode:  114 mm (4,5”) za vteřinu 
 Normal Mode:  33 mm (1,3”) za vteřinu 
 Highest Quality Mode: 13,72 mm (0,54”) za vteřinu

Inkousty:  Výměnná inkoustová kazeta dye- based nebo pigment

Barvy: 16.7 million

Barevné přizpůsobení: ICC barevné profily Primera zahrnují leskle bílé, matně  
 bílé a clear etikety; další barevné profily mohou být  
 vytvořeny uživatelem

Max. šířka tisku: 210 mm (8,25”)

Max. šířka média: 213 mm (8,375”)

Typ média: Etikety citlivé na tlak v rolích, štítky v rolích, skládané  
 etikety nebo štítky.

Typ etiket: Průchozí snímač pohybu pro dye-cut etikety; odrazový  
 snímač pro etikety a štítky s černým proužkem; můžete  
 používat nekonečný pás – kontinuální etikety  
 i předtištěné etikety a štítky.

Navíjecí role: Až 152 mm (6”) vnější průměr nebo 76 mm (3”) jádro

Řezač:  Vestavěný plně automatický řezač etiket

Kontrola hladiny  Vypočítá skutečný počet zbývajících výtisků na základě 
inkoustu: používání grafiky tisku.

Světelná kontrolka: Power, Pause, Ink

Kontroly: Pause, Load/Feed, Unload

Operační systém: Windows® 7/10+, Mac® OS X v10.9+

Datové rozhraní: USB 2.0

Software pro návrh  BarTender UltraLite Primera Edition a NiceLabel Free 
štítků:  2017 Primera Edition v ceně. Lze použít také s dalšími 
 oblíbenými návrhy štítků a grafickým softwarovým  
 programem.

Napájení: 12 V DC, 5 A

Požadavky napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A

Certifikáty: UL, UL-C, CE, FCC Class B

Váha: 16,6 kg

Rozměry (WxHxD): 438 mm x 231 mm x 438 mm 

Příslušenství: LX910e barevná tiskárna etiket, 4x3” Primera Paper High  
 Gloss startovací role, dye ink cartridge, USB 2.0 kabel,  
 napájecí kabel, návod a manuál k obsluze v českém  
 jazyce http://primeralabel.eu/europe/manuals.html
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