
DTM CX86e je nejmenší barevná tiskárna s technologií LED 
dry toner na světě a pomáhá společnostem vyrábět odolné a 
profesionální štítky a etikety, které mnohonásobně navyšují 
marketingový efekt oproti standardním černobílým termálním 
tiskům.

Ať už se jedná o dárkové poukazy, kupóny, účtenky, identifikační 
štítky s fotografií, návštěvnické karty, samolepky s cenou a propa-
gací, samolepící etikety, obalové štítky, pásky či etikety s očky na 
kartony a krabice a mnoho dalších propagačních materiálů. Tiskárna 
DTM CX86 umožňuje rychle a snadno tisknout vysoce-kvalitní 
plnobarevné etikety a štítky pro označení a identifikaci produktů, 
které přitahují pozornost zákazníků a navyšují tak prodejnost.

Díky kompaktní velikosti lze tiskárnu CX86e použít kdekoliv a lze ji 
snadno transportovat. Může být využita různými způsoby včetně 
personalizace. Posuňte své reklamní kampaně, prodejní místa a 
veletržní stánky na novou úroveň tím, že umožníte zákazníkům 
přidat personalizaci na místě. .

DTM CX86e Colour Tag Printer
Rychlé a kompaktní řešení pro potisk a výrobu POS a POI materiálu
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Technické specifikace
Metoda tisku:   Plnobarevná LED technologie electropho 
 tographic se třemi samostatnými tiskovými  
 jednotkami LED (C,M,Y)

Rozlišení tisku:  1200 x 1200 dpi

Maximální rychlost tisku: 15,24 cm (6”) za sec. ,První etiketa za 4sec.  
 (Idle mode je čekací neúčinná doba po  
 spuštění tisku první etikety)

Tonerová kazeta:  CMY tříbarevná tonerová kazeta

Max. šířka média: 86 mm

Max. délka média:  551 mm

Řezač:   Vestavěný rotační řezač  
 (délka řezu:  53 - 551 mm)

Podavač médií:   Externí podavač materiálu na roli,  
 kontinuální podavač papíru: vkládání  
 papíru cik-cak nebo po jednotlivých  
 listech; Podávání listu: řezané na velikost  
 materiálu ve velikostech od 25 - 86 mm  
 šířky a 53 - 551 mm délky

Typ médií:  Samolepící štítky nebo etikety, fólie 
  vhodné pro suchý toner. (Používejte  
 certifikované DTM Print Genuine Label  
 Stock materiály schválené pro různé typy 
 suchých tonerů).

Senzory:   Průchozí snímač pohybu pro die-cut  
 etikety; odrazový snímač pro etikety a  
 štítky s černým proužkem; můžete 
  používat nekonečný pás – kontinuální  
 etikety i předtištěné etikety a štítky

Detekce řezu:  černá značka (nahoru / dolů), 
 středový otvor 
 boční otvor 
 výsek 
 mezera 
 definovaná délka na válci

Displej:  Mono-LCD; 16 znaků x 2 řádky

Paměť:  512 MB

Rozhraní:  USB 2.0, Ethernet  
 (100BASE-T / -T / 10BASE-T), WLAN  
 (volitelné), řídicí port GPIO

Software:  NiceLabel Free 2019 DTM Edition v ceně.  
 Upgrade pro import dat a variantní tisk dat.  
 Lze také použít s dalšími oblíbenými  
 softwarovými programy pro návrh etiket  
 a grafiky. 

Jazyk: PCL6(PCL XL), PCL5c

Základní ovládání pro PCL5c: 1D čárový kód 10 typů, UPC-A, 
vložení čárového kódu: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,  
 Interleaved 2of5, Code39, Code128, 
 EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET 
 2D čárový kód: 2 typy: PDF417, QR code 
 (Model2 only) 
 PCL6: N/A (Pouze uvedená obrazová data )

Windows ovladač (PCL6): Windows 7, 8, 8.1, 10 
 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 
  R2, 2016 

Napájení:  220 až 240 V AC, 50/60 Hz; 110 V na  
 vyžádání

Schválení:  CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH

Hmotnost: cca 9,5 kg

Rozměry (š x v x h):  198 x 380 x 195 mm

Výrobce:  DTM Print GmbH

Mimořádné funkce
Technologie Dry Toner. Technologie Dry Toner. Není třeba drahých 
vrstvících inkoustových zásob. Stejně jako u laserových tiskáren 
můžete použít obyčejný papír jehož potisk bude 100% voděodolný 
a odolný proti UV záření.

Co je LED technologie? Proces tisku je podobný laserovým tis-
kárnám, které fixují suchý toner na materiál štítků a etiket pomocí 
tepelné jednotky (fixační jednotky). Digitální technologie LED 
poskytuje potisky ve vysokém rozlišení. Díky této technologii 
tiskárna vyžaduje méně místa, je kompaktní, šetrná k životnímu 
prostředí a energeticky úsporná, při výrobě používá výrazně méně 
materiálu a energie. Tiskové hlavy LED neobsahují žádné pohyblivé 
části, díky čemuž jsou robustní a velmi spolehlivé.

CMY tříbarevná tonerová kazeta. S tiskárnou CX86e zjednodušíte 
skladování, protože musíte mít na skladě pouze jeden toner, stejně 
tak zrychlíte výrobu. Tříbarevný toner se vymění během několika 
sekund a zařízení je připraveno k použití bez zpoždění.

Připojení Ethernet a WLAN. Zapomeňte na otravné kabely USB, 
které vám blokují cestu nebo vás nutí postavit se vedle tiskárny. 
Propojte CX86e přes Ethernet nebo WLAN se svou sítí a snadno 
pak může tisknout neomezený počet klientů v síti. 

Nastavení úloh v minutách.  Pro jednoduchou tvorbu návrhů 
štítků zvolte NiceLabel Free 2019 DTM Edition nebo upgrade 
pro import dat a tisk proměnných dat. Tiskárnu lze použít také s 
jinými populárními software pro návrh designu etikety jako Bar-
Tender  a grafický software jako Adobe Illustrator a další Windows 
aplikace. Tisk PDF? Pro snadné použití můžete tisknout přímo z 
Acrobat Readeru.
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Partner Czechia:
Sovte
Hodkovická 65/8
142 00 Praha 4 Lhotka
tel.: +420 244 471 787, +420 244 472 725 
email: sovte@sovte.cz  
www.sovte.cz, www.eshop-sovte.cz,  
www.eshop-sovte.sk, www.eshop-sovte.eu
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