LX600e Barevná tiskárna etiket a štítků
Tiskněte vysoce kvalitní, plně barevné etikety až do šířky 127 mm (5”)
Perfektní vysokorychlostní tiskárna etiket

Široká škála materiálů

Primera LX600e je kompaktní a lehká stolní barevná tiskárna štítků
s maximální šířkou tisku 127 mm (5’’) a rychlostí tisku až 114 mm
(4,5’’) za sekundu, což je nejlepší výkon ve své třídě . Tištěné etikety
mohou zahrnovat fotografie, grafiku, ilustrace, text - a dokonce
i čárové kódy s vysokým rozlišením nebo 2D čárové kódy. Štítky
tiskněte, kdykoliv a kdekoliv je potřebujete, v množství, které
skutečně použijete.

S LX600e si můžete vybrat z široké škály originálních etiket DTM.
Každý materiál je k dispozici ve standardních vysekávaných velikostech, jakož i ve speciálních nebo zakázkových tvarech na vyžádání.

Nejlepší kvalita tisku
LX600e produkuje nádherné etikety v profesionální kvalitě barevným inkoustovým tiskem až do 4800 dpi. Horizontální pruhování
je běžný problém u mnoha levnějších stolních barevných tiskáren
etiket. Při tisku s LX600e to tak není. Proužkování je prakticky vyloučeno - dokonce i při nevyšších rychlostech tisku.

Vyměnitelné dye nebo pigmentové inkousty
Pomocí jednoduché výměny inkoustových kazet může tiskárna
LX600e tisknout s inkoustem na bázi barviva a dosáhnout tak
brilantních barev až “přechází zrak”. Nebo si vyberte pigmentový
inkoust pro maximální odolnost proti vodě a UV záření. Oba typy
inkoustu fungují na jedné tiskárně stejně, jen je vyměníte. Pigmentový inkoust Primera má jednu z nejširších barevných palet
(gamut) dostupných na jakékoliv stolní barevné tiskárně etiket s
vynikající stálostí barev.

Technické specifikace

Jeden inkoust SKU

Metoda tisku:

Thermal Inkjet; barevný a pigmentový inkoust

Rozlišení tisku:

1200 x 1200 dpi nativní; až 1200 x 4800 dpi

Rychlosti tisku:

Až 114,3 mm za sekundu (4,5”)

Inkoust:

Jedna inkoustová kazeta CMY s vysokou
kapacitou, procesní černá

Barvy:

16,7 milionu

Šířka tisku:

13 mm (0,5”) až 127 mm (5”)

Tiskárna LX600e používá jeden inkoustový zásobník s velkou kapacitou CMY. Uživatelé budou mít po ruce pouze jednu inkoustovou
kazetu místo dvou nebo čtyř. Přehled inkoustu je zjednodušený a
inkoustové výměny jsou rychlé a snadné. Procesní černá je tmavá
a svěží. Nejlepší ze všeho je, že při tisku stejného množství textu
nebo grafiky nepoužívá procesně míchaná černá více inkoustu
než samostatná nádrž na černý inkoust.

Šířka média:

54 mm (2,125”) až 133 mm

Pro vestavěné řezání kontur zvolte model LX610e Pro.

Druhy médií:

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

Media Sensing:

Průchozí snímač pohybu pro nepředvysekané
etikety, reflexní senzor pro etikety a štítky
s černým pruhem; můžete používat kontinuální
pás a předtištěné etikety a štítky.

LX610e Pro nabízí stejné funkce kvality jako LX600e, ale má vestavěný digitální řezač na obrysy. Můžete tisknout a řezat vlastní štítky
libovolného tvaru nebo velikosti - vše v jednom jednoduchém
bezobslužném procesu.

Zdrojová role:

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

Operační systémy:

Windows® 7/8x/10 +,
Mac OS X 10.11 - macOS 10.15

Datové rozhraní:

USB 2.0

Software pro návrh
štítků:

BarTender UltraLite a NiceLabel Free 2019 DTM
verze (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac).
Lze použít také s většinou dalších oblíbených
grafických programů pro návrh etikety.

Napájení:

12 V DC, 5,0 A

Vestavěné
vysekávání

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

UL, UL-C, CE, FCC třídy A

Hmotnost:

5,7 kg

Rozměry (šxhxd):

345 mm x 432 mm x 242 mm

Výrobce:

Primera Technology Inc.

Průběžné nebo
vysekávané

Partner Czechia:
Sovte
Hodkovická 65/8
142 00 Praha 4 Lhotka
+420 244 471 787, +420 244 472 725
sovte@sovte.cz
www.sovte.cz, www.eshop-sovte.cz,
www.eshop-sovte.sk, www.eshop-sovte.eu

DTM Print GmbH
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65187 Wiesbaden
Německo
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

©2020 DTM Print GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných společností. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechna data a názvy společností použité ve
vzorových výtiscích jsou fiktivní. Záruka na produkt se může lišit na území USA, Asie a Latinské Ameriky. 200825

