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Primera LX900e - barevná tiskárna etiket

LX900e je nejnovější, nejrychlejší a nejekonomičtější tiskárna barevných etiket firmy Primera. Pro tisk výrazných, plnobarevných 
etiket určených pro Vaše výrobky používá nejnovější technologii tisku inkoustem, která má vysoké rozlišení. Má separátní kazetu 
pro každou barvu inkoustu, což umožňuje provádět výměnu pouze té barvy, která byla spotřebována. Při každé zakázce, kterou 
budete tisknout, tím můžete ušetřit.

Etikety mohou obsahovat grafiku, obrázky a texty - včetně lineárních nebo dvourozměrných čárových kódů s vysokým rozlišením. 
Etikety můžete tisknout kdekoliv a kdykoliv potřebujete a pouze v množství, které opravdu potřebujete.

S tiskárnou LX900e nastavenou v režimu konceptu můžete 
zhotovovat plnobarevné etikety rychlostí až 11,4 cm/s. Krátké 
potisky jsou tištěny rychle a efektivně, což napomáhá zvýšit 
rychlost produkce Vašich výrobků, Zhotovujete-li velké ob-
jemy etiket, můžete provozovat na jednom počítači několik 
tikáren LX900e. Ať tisknete současně pouze několik etiket 
nebo několik tisíc kusů, budou etikety tištěny rychlostmi, kte-
rých pravděpodobně nebylo nikdy předtím možné u stolních 
tiskáren dosáhnout.

LX900e produkuje nádherné prvotřídní etikety profesionální 
kvality pro všechny malonákladové speciální výrobky. Je však 
rovněž vhodná pro různá jiná využití, vč:

 » Zkušebních tisků před započetím velkovýroby
 » Plnobarevných etiket na obaly s čárovými kódy
 » Marketingových testů
 » Zakázkové výroby
 » Privátních štítků na zboží
 » Reklamních etiket

Mnoho aplikací

Tiskne rychle a podle potřeby plnobarevné etikety!

Nejrychlejší stolní tiskárna etiket!

Speciální tiskárna 
- barevná

Primera

LX900e
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Vynikající kvalita tisku. Ekonomický provoz a údržba
Tiskárna LX900e má vestavěnu nejpokročilejší technologii inkoustového tisku, která doposud byla ve stolní inkoustové tiskárně 
etiket nabízena. Tato zcela nová technologie tisku, nazývaná Promera Imaging PerfectionTM, poskytuje vyjímečně ostrý text, grafi-
ku a nejlepší možný fotorealistický tisk.

Velikost kapiček barevného inkoustu je pouze 4 pL a červeného inkoustu 5,5 pL - nejmenší, které v oboru průmyslově vyráběných 
tiskáren barevných etiket existují. Rozlišení tisku je až 4800 dpi oproti 1200 dpi u jiných tiskáren.

Tiskárna LX900e má oddělené kazety pro inkousty cyan, magenta, yellow a black. Znamená to, že můžete vyměňovat pouze ty 
kazety, ve kterých byl spotřebován inkoust, čímž ušetříte. Pokud budou Vaše návrhy spotřebovávat více inkoustu jedné barvy, 
budete také tisknout s větším ohledem na životní prostředí.

Tisková hlava je zkonstruována tak, že, kydž je potřeba provést její výměnu, jednoduše ji vyklopte ven a zaklopte zpět do tiskárny 
- není zapotřebí žádný nástroj.

Tiskárna LX900e tiskne na celou řadu různých materiálů pro tisk etiket a jmenovek, včetně exkluzivního bílého a průhledného po-
lyesterového materiálu Primera TuffCoat ExtremeTM a bílého polypropylénového materiálu BOPP. Vytištěné etikety jsou voděvzdor-
né, odolné proti poškrábání, rozmazání a roztržení. Výše uvedené materiály byly speciálně vyvinuty pro inkousty používané v 
tiskárnách barevných etiket řady LX firmy Primera.

Ekonomické voděvzdorné papírové etikety jsou k dispozici s velmi lesklým, pololesklým a matným povrchem. Na skladě jsou k 
dispozici nejoblíbenější velikosti etiket a jsou připraveny k okamžitému dodání. Je možné dodat i etikety s velikostí přesně podle 
přání zákazníka.

Tiskárna firmy Primera LX900e je nejlepší tiskárnou etiket, kterou si můžete zakoupit, neboť má vysokou rychlost a vyjímečnou 
kvalitu potisku, je cenově dostupná a má nízké náklady na potisk jedné etikety. Vaše výrobky si zaslouží etikety, které jsou snadno 
zhotovitelné, mají nízkou cenu a vypadají skvěle!

Široká škála podkladových materiálů

 » Tisková metoda: Inkoust s vylepšením Primera  
    Imaging Perfection

 » Tiskové rozlišení: až  4800 dpi
 » Rychlost tisku: Režim konceptu: 114,3 mm/s 

    Normální režim: 45,7 mm/s 
    Režim vysoké kvality: 20,3 mm/s

 » Tisková hlava: výměna uživatelem
 » Barvy: 16,7 milionů
 » Barevný profil: Z-ColorTM Color Matching  

    Software
 » Šířka tisku: 19 mm - 209 mm
 » Šířka média: 38 mm - 212 mm
 » Typy médií: Etikety citlivé na tlak v roli, štítky 

    v roli
 » Snímání media: Průchozí snímač pohybu pro  

    přesné odtržení etikety; odrazový 
    snímač pro etikety a štítky s  
    černým proužkem; lze používat 
    nekonečné a předtištěné etikety a 
    štítky

 » Podávací role: Maximální průměr 152 mm na  
    jádru průměru 76 mm

 » Upozornění na hladinu inkoustu: Na základě použití  
    inkoustu  při předchozím tisku  
    grafiky vypočítává počet možných  
    zbývajících výtisků (patent)

 » Světelná indikace: Zapnutí, pauza, inkoust
 » Ovládací prvky: Pauza, založení, vysunutí
 » Operační systémy: Windows XP//Vista/WIN 7 nebo 

    Mac OS X 10.2 nebo vyšší
 » Datové rozhraní: USB 2.0
 » Návrhový software pro etikety: NiceLabelTM SE Primera  

    Edition v balení. Zařízení je rov- 
    něž možné provozovat s jinými  
    programy pro návrh etiket

 » Vnitřní napájení: 12 V DC, 5 A
 » Vnější napájení: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 60 W
 » Normy: UL, UL-C, CE, FCC třída B
 » Váha: 16,6 kg
 » Rozměry (ŠxVxH): 438 x 231 x 438 mm

Specifikace


