
O LX910e είναι ο ταχύτερος και με την υψηλότερη ποιότητα 
έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών που κατασκευάστηκε ποτέ 
από την Primera.  
Χρησιμοποιεί την ολοκαίνουρια θερμική Inkjet κεφαλή 
εκτύπωσης μεγάλης χωρητικότητας που σχεδιάστηκε από 
την αρχή με στόχο την κορυφαία απόδοση. Με τον LX910e 
θα έχεις γρήγορα και εύκολα όλες τις ετικέτες που χρειάζεσαι 
με επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης σε κάθε μια ετικέτα, 
χωρίς γραμμές και σημάδια. 

Με τον LX910e, οι δυνατότητες σου είναι απεριόριστες.  
Εκτύπωσε μία ή χιλιάδες ετικέτες κάθε φορά με όμοια ή δια-
φορετικά δεδομένα σε κάθε ετικέτα. 
Εκτύπωσε με dye ή pigment μελάνι με τον ίδιο εκτυπωτή, 
αλλάζοντας μόνο το μελάνι. Τα Dye μελάνια έχουν υπέροχα, 
έντονα χρώματα για ετικέτες που τραβάνε τα βλέμματα για τα 
προϊόντα σας. Τα pigment μελάνια έχουν εξαιρετική διάρκεια 
και αντοχή και είναι κατάλληλα για ποιο βιομηχανική χρήση. 
Επέλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου χωρίς να αγορά-
σεις δύο ξεχωριστούς εκτυπωτές.

Η Primera είναι ένας από τους πιο γνωστούς και με τις μεγαλύ-
τερες , κατασκευαστές έγχρωμων εκτυπωτών ετικέτας γραφεί-
ου στον κόσμο. Με τον LX910e, ένα νέο σημείο αναφοράς έχει 
οριστεί.

Αγόρασε τον δικό σου σήμερα !

LX910e Έγχρωμος Εκτυπωτής Ετικετών και Καρτών 
Ο πιο Εξελιγμένος, ο πιο Επαγγελματικός Έγχρωμος Εκτυπωτής Ετικετών από την Primera

ΝΈΟΣ!ΝΈΟΣ!

http://primeralabel.eu/el/pages/lx910e.html


Χαρακτηριστικά

Γρήγορη Ταχύτητα Εκτύπωσης. Με ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 114 
χιλιοστά το δευτερόλεπτο, οι ετικέτες σας θα τυπώνονται γρήγορα 
και αποτελεσματικά

Η καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Ο LX910e έχει την καλύτερη 
ποιότητα εκτύπωσης που έχουμε προσφέρει, και πιθανότατα την 
καλύτερη που θα βρείτε γενικά. Τολμήστε να συγκρίνετε! Ζητήστε 
τα δικά σας δείγματα εκτύπωσης από όλους τους εκτυπωτές που 
σκέπτεστε να αγοράσετε και κάντε την σύγκριση. Η πώληση των 
προϊόντων σας είναι πολύ ποιο εύκολη όταν οι ετικέτες τους είναι 
πραγματικά και ποιοτικά επαγγελματικές ετικέτες!

Διπλό Σύστημα Μελανιού. Εκτύπωσε με dye μελάνι για υπέροχα, 
έντονα χρώματα στις ετικέτες σας. Αλλάξτε σε λίγα δευτερόλεπτα με 
το pigment μελάνι για ετικέτες με εξαιρετική διάρκεια και αντοχή. 

Ένα πολύχρωμο δοχείο μελανιού. Το νέο, υψηλής τεχνολογίας 
μελάνι που χρησιμοποιεί ο LX910e είναι μοναδικό στον χώρο. 
Απαιτεί μόνο ένα δοχείο μελανιού για να παράγει απίστευτα και 
κορυφαίας ποιότητας αποτελέσματα. Το μυστικό βρίσκετε στα 
ακροφύσια. Σταγονίδια μελανιού εκτοξεύονται με ακρίβεια χωρίς 
την ανάγκη για χωριστό δοχείο μαύρου μελανιού. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα τέλειο συνθετικό μαύρο χρώμα. Το κόστος είναι το ίδιο 
σαν να χρησιμοποιούσατε ξεχωριστό μαύρο χρώμα. Με τον LX910e, 
δεν χρειάζεται να στοκάρετε διαφορετικά χρώματα αλλά ένα 
μελανοδοχείο. 

Γερή μεταλλική κατασκευή. Ο LX910e έχει ένα ηλεκτροστατικά 
βαμμένο μεταλλικό περίβλημα που έχει πιστοποιηθεί για πολυετή 
χρήση με τις υψηλότερους κανονισμούς ασφαλείας. Είναι κατάλληλο 
για χρήση σε εργοστάσια και μηχανουργεία ή ακόμα και όπου 
απαιτείτε ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος (EMC). 

Τεχνικές Προδιαγραφές
Μέθοδος Εκτύπωσης: Θερμική inkjet; με dye ή pigment μελανοδοχείο

Ανάλυση Εκτύπωσης: Μέχρι 4800 dpi

Ταχύτητα Εκτύπωσης:  Πρόχειρη Εκτύπωση: 114 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο 
 Κανονική Εκτύπωση: 33 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο 
 Υψηλής Ποιότητας Εκτύπωση: 13,72 χιλιοστά ανά  
 δευτερόλεπτο

Μελάνια: Ανταλλάξιμα δοχεία μελανιού Dye ή Pigment 

Χρώματα: 16,7 εκατομμύρια 

Ταύτιση Χρωμάτων: ICC χρωματικά προφίλ περιλαμβάνονται Primera’s για  
 τα γυαλιστερά, ματ, λευκά και διάφανα υλικά ετικετών.  
 Επιπρόσθετα προφίλ μπορούν να προστεθούν από τον  
 χρήστη.

Μεγ. Πλάτος  
Εκτύπωσης: 210χιλ.

Πλάτος Υλικού: 213 χιλ.

Τύποι Υλικών: Ρολά ετικετών ή ρολά με κάρτες-καρτέλες 

Αισθητήρες Υλικών: Κινούμενος αισθητήρας για κομμένες ετικέτες, 
 Αισθητήρας ανάκλασης για ετικέτες και κάρτες με μαύρη 
 σήμανση, Μπορεί επίσης να εκτυπώσει σε συνεχόμενο  
 υλικό ή σε προ-τυπωμένες ετικέτες και κάρτες

Ρολό Εισόδου: 152 χιλ. μέγιστη διάμετρος με 76 χιλ. πυρήνα.

κόπτης:  ενσωματωμένος κόπτης 

Προειδοποίηση  Υπολογιστής με δυνατότητα μέτρησης του ακριβή 
Στάθμης Μελανιού: αριθμού εκτυπώσεων και του κόστους εκτύπωσης από  
 εκτίμηση των γραφικών που τυπώνονται.

Φωτεινές Ενδείξεις: Τροφοδοσία, Παύση, Μελάνι

Χειριστήρια: Παύση, Τροφοδοσία, Επαναφορά

Λειτουργικό Σύστημα:  Windows® 7/10+, Mac® OS X v10.9+

Συνδεσιμότητα: USB 2.0

Λογισμικό Σχεδιασμού Περιλαμβάνονται: BarTender UltraLite Primera Edition and 
Ετικετών:  NiceLabel Free 2017 Primera Edition. Μπορούν να  
 χρησιμοποιηθούν τα περισσότερα προγράμματα  
 σχεδιασμού.

Τροφοδοτικό:  12 V DC, 5 A

Απαιτήσεις  
Ηλεκτρισμού:  100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A

Πιστοποιήσεις:  UL, UL-C, CE, FCC Class B

Βάρος:  16,6 Κιλά

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):  438 χιλ. x 231 χιλ. x 438 χιλ

Τι περιλαμβάνετε: Εκτυπωτής LX910e, Δείγμα Ρολό 4x3” Primera Paper High 
 Gloss, Μελανοδοχείο Die, καλώδιο USB, Καλώδιο  
 παροχής, Οδηγίες  
 http://primeralabel.eu/europe/manuals.html
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