
Automatické vestavěné vysekávání

S LX610e Pro je tisk a přesné vysekávání začleněny do jednoho 
snadného kroku, který šetří čas. Stačí importovat váš design a 
vybrat formát řezu nabo vybrat ze standardních výseků ( jako jsou 
čtverce, kruhy, hvězdy nebo obdélníky. Už nikdy nebudete muset 
objednávat zákaznické vysekávání!

Nejlepší kvalita tisku a široká škála materiálů

LX610e Pro produkuje nádherné štítky v profesionální kvalitě s 
barevným inkoustovým tiskem až do 4800 dpi. S LX610e Pro si 
můžete vybrat z široké škály materiálů včetně DTM White Gloss 
Polyester, DTM Clear Gloss Polyester a DTM White Gloss Paper. 
Pokud používáte předvysekané etikety, jsou k dispozici i další 
originální materiály řady DTM.

LX610e Pro Colour Label Printer 
Tiskněte a ořezávejte vlastní štítky libovolného tvaru nebo velikosti 
- vše v jednom procesu.

http://dtm-print.eu/cs/pages/lx610e.html
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Technické specifikace
Metoda tisku:  Thermal Inkjet

Rozlišení tisku:  1200 x 1200 dpi nativní; až 1200 x 4800 dpi

Rychlost tisku/výseku:  Předvysekané medium: až 114,3 mm za 
 vteřinu (4,5”). Rychlost digitálního vysekávání  
 závisí na řezaném obrázku

Inkoust:  Single inkoustová kazeta CMY s vysokou  
 kapacitou, procesní černá

Barvy:  16,7 milionu

Šířka tisku:  Předstřih: 13 mm (0,5”) až 127 mm (5”)

Vysekávání:  13 mm (0,5”) až 104 mm (4,1”)

Šířka média:  Předvysekané: 54 mm (2,125”) až  
 133 mm (5,25”) 
 Výsek: 121 mm (4,75”)

Druhy médií:  Role na etikety citlivé na tlak, roll-fed štítky,  
 fan-fold etikety nebo štítky

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

Navíjecí role:  Maximální průměr 152 mm (6”) na  
 76 mm (3”) jádru

Operační systémy:  Windows® 7/8x/10+

Datové rozhraní:  USB 2.0

Software:  PTCreateTM Software: součástí balení

Napájení:  12 V DC, 5,0 A

Požadavky napájení:  100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 wattů

Certifikáty:  UL, UL-C, CE, FCC třídy A

Váha:  5,7 kg

Rozměry (ŠxHxD):  345 mm x 432 mm x 242 mm 
 (13,6” x 17” x 9,5”)

Výrobce:  Primera Technology Inc.

Funkce
LX610e Pro spojuje tisk barevných etiket až do 4800 dpi s 
vestavěným digitálním vysekávacím mechanismem. Stolní tiskárna 
je dodávána s intuitivním a snadno použitelným software pro 
rozvržení tisku a řezaných souborů. Stejně jako s jinými stolními 
barevnými tiskárnami etiket lze i s tímto zařízením pro standardní 
tisk použít i standardní předtiskové etikety a štítky.

PTCreateTM Pro

S přiloženým softwarem PTCreate Pro jste připraveni importovat 
obrázky a různé typy souborů jako .psd, .ai a .pdf. Součástí PTCreate 
Pro jsou výkonné funkce, jako je vrstvení, export obrázků a řezání 
kontur kolem složitých kreseb. Funkce automatického sledování a 
řezání je zvláště užitečná pro tisk a řezání složitých tvarů a vzorů.

Inkoust a materiály

S LX610e Pro jsou k dispozici dva různé typy inkoustu a široká škála 
materiálů. Inkoust na bázi barviva tiskne jasné a zářivé barvy, které 
jsou ideální pro nejlepší aplikace etiket. Inkoustové barvy na bázi 
pigmentů tisknou štítky, které jsou o něco méně světlé, ale roky 
odolávají slunečnímu záření a vodě. Rovněž přesněji odpovídají 
výsledku, který byste získali z inkoustů flexo. Materiály na etikety 
jsou: lesklý a matný papír, polyester a polypropylen. Integrace 
barev ICC je také vestavěna a automaticky načtena v závislosti 
na tom, který inkoust a materiál je použit.

LX610e Pro zahrnuje

• Software PTCreate Pro (k dispozici ke stažení na našich  
webových stránkách: dtm-print.eu/en/driver/lx610e.html)

• Jedna inkoustová kazeta s velmi vysokým výnosem CMY

• Jednu roli materiálu pro vysekávání etiket DTM Paper Semi 
Gloss 

• Garantovaná 2 letá záruka

LX600e Color Label Printer

Není-li třeba ořezávat štítky do tvaru, sesterský produkt, LX600e 
je levnějším řešením. Zahrnuje všechny stejné vlastnosti kvality 
LX610e Pro bez zabudovaného vysekávání.Vestavěné

vysekávání

Kontinuální nebo 
vysekávané etikety
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