
Přidejte zářivé efekty na své předtištěné nebo prázdné velkofor-
mátové etikety nebo metalické zvýraznění tisku na průhledné  
a předbarvené podklady. Průmyslový systém pro potisk fólií FX810e 
od DTM Print se vyznačuje robustním kovovým krytem a je při-
praven pro náročné úlohy. Barevný dotykový displej zjednodušuje 
navigaci a nabízí intuitivní uživatelský zážitek. Volitelný gilotino-
vý řezač umožňuje přesné řezání nepřerušovaných, reflexních  
a vysekávaných etiket.

FX810e používejte jako volitelné příslušenství k jakékoli tiskárně 
inkoustových, laserových, LED nebo termálních štítků nebo pouze 
pro působivý tisk fólií. Ať už potřebujete tisk jednoduchého textu 
nebo čárového kódu nebo vysoce kvalitní plnobarevnou grafiku, 
pozadí a další: FX810e tiskne prakticky jakýkoli design!

DTM FX810e Foil Imprinting System
Průmyslová termotransférová tiskárna etiket až do šířky 220 mm

Pro tiskárnu FX810e je k dispozici potisk nejen kovovou fólií ve 
zlaté, stříbrné, modré a červené barvě, ale také v různých barevných 
odstínech a průhlednou fólií. Průhledná fólie umožňuje vytvářet 
etikety s lesklými doplňky, které jsou ideální pro návrh loga nebo 
jiných grafických částí na štítku.

http://dtm-print.eu/
http://dtm-print.eu/cs/pages/fx810e.html


Technické specifikace
Metoda tisku: Thermal transfer & direct thermal

Rozlišení tisku: 300 dpi (12 bodů/mm)

Max. Rychlost tisku:  101,6 mm (4”) za sekundu

Max. Šířka tisku:  219,5 mm (8,64”)

Max. Délka tisku:  1016 mm (40”)

Šířka média:  108 - 255 mm (4” - 10“)

Tloušťka média:  0,05 - 0,25 mm (0,002” - 0,01”)

Typy médií:  Kontinuální role s etiketami nebo tagy se  
 zaměřením pro odříznutí nebo děrované  
 tagy s černou značkou

Senzory médií: Stavitelný pohyblivý odrazový senzor a  
 vyrovnávací transmisní sensor

Kapacita role etiket: Vnitřní: 38,1 - 76,2 mm (1,5 - 3”) ID 
 Vnější: max. 254 mm (10“) OD

Šířka fólií:  Max. 220 mm (8,66”)

Doporučení:  Vyberte šířku pásky v závislosti na designu.  
 Pokud design pokrývá pouze 100 mm štítku,  
 použijte 100 mm široký pás fólie

Max. délka role:  300 m (981‘)

Náhradní role etiket:  ID jádra 25,4 mm (1”) s max. 68 mm (2,67“) OD

Typy pásky:  Vosk, vosk/pryskyřice, pryskyřice

Doporučené pásky:  DTM Print certifikované termotransferové pásky 
 v metalických barvách (zlatá, stříbrná, modrá,  
 červená), přímé barvy a průhledná fólie

Součástí tiskárny:  Robustní pasivní odvíječ etiket

Datové rozhraní:  USB 2.0, Ethernet 10/100

Elektrické napájení:  100-240 V AC, 50/60 Hz 
 140 watty; Standby 9,6 watty

Software  
(součástí balení):  NiceLabel Free 2019 DTM Edition

Operační systémy:  Windows 7/10

Jazyk tiskárny:  EZPL, GEPL, GZPL

Kontrolky:  Napájení/pohotovostní režim, podávání/  
 pozastavení/zrušení (Připraveno: zelená, 
 chyba: červená)

Ovládací prvky:  Dvoubarevné tlačítko s LED rámečkem - napájení/ 
 pohotovostní režim, Navíjení/Pauza/Zrušit  
 - dvoubarevné tlačítko (Připraveno/Chyba),  
 kalibrační tlačítko na zadním panelu

Certifikáty:  CE, FCC třída B, RoHS

Hmotnost:  11,7 kg (25,8 liber)

Rozměry (ŠxHxD):  432 mm x 224 mm x 221 mm (16,9” x 8,8” x 8,7”)

Poznámka:  Tiskárny barevných etiket řady LX nejsou  
 zahrnuty v ceně potisku fólií s FX810e.

Možnosti:   FX810e 
 FX810ec s vestavěných řezačem 
 RW-7 Externí navíječ etiket

Výrobce:  DTM Print GmbH

Flexibilní dekorace nebo pevný přímý 
tisk širokých etiket! 
Opravdu: čím vice zvýraznění, tím větší pozornost. Z tohoto důvodu 
je již dlouhou dobu oblíbená ražba za tepla. Ražba horkou fólií má 
však řadu nevýhod. Má vysoké pořizovací náklady. Dlouho trvá 
zhotovení razníku. Změnou návrhu vznikají další náklady. Z těchto 
důvodů musíte vždy vyrobit nejprve tisíce etiket jednoho designu.

Nový DTM FX810e Foil Imprinting System všechny tyto požadavky 
mění. Nyní můžete na etikety jednoduše přidat zářivé, lesklé prvky. 

Metalické dekorace a částečně lesklé průhledné elementy na 
etiketách činí vaše výrobky mezi ostatními dobře viditelné, což 
zvyšuje jejich prodejnost. Vyvolává dojem elegance a luxusu, čímž 
se zvyšuje hodnota vašich produktů.  

Chcete, aby to bylo jednoduché a méně dobrodružné? Vyberte si 
výhodný jednobarevný tisk (např. pouze černý) pro přidávání dat 
na předtištěný štítek nebo pro tisk jednobarevných štítků rychle 
a přesně.

Tiskněte tolik, kolik potřebujete a tiskněte jak malé, tak velké štítky. 
FX810e se dokonale přizpůsobí vašim potřebám.

Uživatel nemá žádné další starosti
FX810e se snadno používá, od počátečního nastavení až po plný 
provoz. Navíc je v balení vše, co potřebujete k zahájení tisku etiket.

FX810e je dodávána s:

• Software pro návrh štítků NiceLabel® Free 2019 DTM Edition

• Jedna startovací páska černá 220 mm + čtyři kovové pásky 
100 mm každý (zlatá, stříbrná, červená a modrá)

• Pasivní odvíječ štítků pro role s vnějším průměrem až 10”

• Dvouletá záruka po registraci zařízení (více na adrese  
register.dtm-print.eu)
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