
Ušetřete peníze a čas tiskem vlastních 
barevných etiket v malých nákladech!
LX500e používá poslední inkoustovou technologii s vysokým 
rozlišením k tisku brilantních plněbarevných etiket produko-
vaných přímo ve Vaší kanceláři nebo ve výrobních prostorách 
Vaší společnosti.

Klíčové vlastnosti LX500e:
• Volitelný vestavěný řezač etiket

• Malá, kompaktní velikost

• Šířka tisku až 101,6 mm

• Tiskové plnobarevné rozlišení 4800 dpi

Primera’s LX500e Colour Label Printer 
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Technické specifikace
Tisková metoda:  Inkoust

Tiskové rozlišení: 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Rychlost tisku: Až 50.8 mm (2”) za vteřinu

Inkoustová Cartridge:  Color (CMY), Process Black (K)

Barvy:  16.7 milionů

Šířka tisku:  19 mm až 101,6 mm

Délka tisku:  19 mm až 609,6 mm

Šířka média:  25,4 mm až 108 mm 

Typy médií:  Etikety citlivé na tlak – v roli, štítky – v roli,  
 skládané štítky nebo etikety 

Snímání média: Etikety s výsekem; Odrazové pro etikety a  
 etikety s černým pruhem; Souvislý pás štítků;  
 Předtištěné štítky

Podávací role: 127 mm maxi. vnější průměr dutinky role,  
 50,8 mm vnitřní průměr dutinky role. Viz. manual

Upozornění na  Vypočítává na základě předchozích tisků a  
hladinu inkoust: hladiny inkoustů počet možných zbývajících  
 výtisků (patentovaná technologie)

Světelná indikace:  Zapnutí, Inkoust

Ovládací prvky:  Pauza, založení/podávání, vysunutí

Minimální  PC: Pentium® IV nebo vyšší, 512MB RAM, 5GB 
doporučené  volného místa na HDD, USB 2.0 nebo USB 1.1  
požadavky Mac: 700 Mhz G4 nebo vyšší s 512MB RAM, 5GB 
na systém: volného místa na HDD, USB 2.0 nebo USB 1.1

Návrhový software  NiceLabel® Free DTM Edition v balení. 
etikety:  Zařízení lze rovněž provozovat s jinými  
 program pro návrh etiket.

Vnitřní napájení: 12VDC, 5.0A

Vnější napájení: 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Certifikáty:  UL, UL-C, CE

Váha:  3,2 kg 

Rozměry:  264 mmŠ x 389 mmH x 180 mmV (zavřená),  
 442 mmH (otevřená)

Volby:  Inkoustová cartridge, Tri-Color #53374 
 LX500e #74273 
 LX500e #74275 (s řezačem)

Operační systémy: Windows® 7/10+ or Mac OS X 10.9+

Producent: Primera Technology Inc.

Model LX500e s vestavěným řezačem 
etiket
Vestavěný řezač snižuje odpad a umožňuje mnoho možností 
nastavení řezu. Můžete si vybrat:

• Bez řezu – s použitím navíječe,

• Řezání po ukončení tisku – řez po ukončení tiskové úlohy,

• Řez po stisknutí tlačítka – pro řezání, když se rozhodnete 
stisknout tlačítko,

• Řez po každém štítku – pro výrobu např. jednotné cenové 
etikety nebo ID karet

• Řez po x etiketách – nabízí možnost vybrat si počet štítků, 
které musí zůstat v jedné řadě před uříznutím.
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