
Εκτυπωτής ετικετών για κάθε επιφάνεια εργασίας

Το LX500e χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία inkjet 
υψηλής ανάλυσης για να εκτυπώνετε τέλειες έγχρωμες ετικέτες 
προϊόντων στο γραφείο ή στον πάγκο εργασίας σας.

Μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων

Με τον LX500e μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία το 
DTM υλικών ετικετών. Κάθε υλικό διατίθεται σε προκαθορισμένα  
μεγέθη ή  σε ειδικά προσαρμοσμένα σχήματα κατόπιν παραγγελίας.

Εναλλαγή μελανοδοχείων Dye ή Pigment

Με μια απλή εναλλαγή δοχείων μελανιού, το LX500e μπορεί να 
εκτυπώσει με μελάνι Dye για ζωντανό, εντυπωσιακό χρώμα. 
Εναλλακτικά, επιλέξτε μελάνι χρωστικής Pigment για μέγιστη 
αντοχή στην υγρασία και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Και οι δύο 
τύποι μελανιού λειτουργούν εναλλακτικά στον ίδιο εκτυπωτή. .

LX500e έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών 
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα με γρήγορη εκτύπωση των έγχρωμων ετικετών σας!

Βασικά χαρακτηριστικά του LX500e:

• Προαιρετική ενσωματωμένη γκιλοτίνα κοπής ετικετών
• Μικρό, συμπαγές μέγεθος
• Πλάτος εκτύπωσης έως και 108 mm (4,25“)
• Full έγχρωμη εκτύπωση 4.800 dpi

https://dtm-print.eu/en/
https://dtm-print.eu/el/pages/lx500e.html
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος εκτύπωσης: Inkjet

Αναλύσεις εκτύπωσης:  600 x 1200 dpi εγγενώς, έως 
1200 x 4800 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: Μέχρι 63,5 mm (2,5“) ανά δευτερόλεπτο

Μελανοδοχεία:  Χρώμα (CMY))

Χρώματα:  16,7 εκατομμύρια

Πλάτος εκτύπωσης:  19 mm (0,75 “) έως 108 mm (4,25”) 

Μήκος εκτύπωσης:  19 mm (0,75 “) έως 609,6 mm (24”) 

Πλάτος υλικού:  25,4 mm (1 “) έως 108 mm (4,25”)

Τύπος ρολού: Ρολά ετικετών χάρτινα, πλαστικά ή  
χαρτόνι

Αισθητήρας χαρτιού: Κινούμενος αισθητήρας για κομμένες  
ετικέτες, αισθητήρας ανάκλασης για  
ετικέτες και κάρτες με black-mark, μπορεί  
επίσης να εκτυπώσει σε συνεχόμενο υλικό  
ή σε προ-τυπωμένες ετικέτες και κάρτες

Ρόλο τροφοδοσίας:  Μέγιστη διάμετρος 127 mm (5 “) Πυρήνας  
50,8 mm (2 “). Ο πυρήνας έχει επιπλέον  
περιορισμούς - βλ. Εγχειρίδιο.

Προειδοποίηση επιπέδου Υπολογίζει τον πραγματικό αριθμό  
μελανιού: εκτυπώσεων που παραμένουν με βάση τη  

χρήση μελάνης των γραφικών που  
εκτυπώνονται. 

Φωτεινές Ενδείξεις: Ισχύς, μελάνι

Χειριστήρια:  Παύση, φόρτωση / τροφοδοσία,  
εκφόρτωση

Συνιστώμενος Η / Υ: Υπολογιστής Pentium® IV ή νεότερο, 
Ελάχιστο σύστημα: 512MB RAM, 5GB  
ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο,  
USB 2.0 ή USB 1.1 
Για Mac: 1 GHz επεξεργαστής Intel ή  
υψηλότερος, ικανός να εκτελεί  
Mac OS X v10.9 ή νεότερη έκδοση, 1GB  
RAM, μία διαθέσιμη θύρα USB Design

Label Λογισμικό:  NiceLabel® Free 2019 και Bartender 
Περιλαμβάνεται το Ultralite. Μπορεί  
επίσης να χρησιμοποιηθεί με τα  
περισσότερα άλλα δημοφιλή  
προγράμματα λογισμικού σχεδιασμού  
ετικετών.

Ηλεκτρική τροφοδοσία:  12 V DC, 5.0 A

Απαιτήσεις ισχύος: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 watts

Πιστοποιήσεις:  UL, UL-C, CE

Βάρος: 3,2 kg 

Διαστάσεις:   264 mmΠ x 389 mmΒ x 180 mmΥ  
(κλειστό), 442 mmΥ (ανοιχτό))

Διαθέσιμα μοντέλα:   Ink Cartridge, Tri-Color #53374 
LX500e #074274 
LX500ec #074276 (σύστημα κοπής)

Λειτουργικό σύστημα: Windows® 7/10+,  
Mac OS X 10.11 - macOS 12

Μοντέλο LX500ec, με ενσωματωμένη 
γκιλοτίνα κοπής
Η ενσωματωμένη γκιλοτίνα σάς επιτρέπει να κόβετε 
προδιαμορφωμένη ή συνεχής ετικέτα και προσφέρει πολλές 
επιλογές κοπής. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω 
λειτουργίες κοπής:

• χωρίς κοπή – για χρήση με μια συσκευή επανατύλιξης,

• κοπή στο τέλος – για κοπή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
εκτύπωσης,

• κοπή με το πάτημα του κουμπιού  – για κοπή όταν επιλέγετε
να πατήσετε το κουμπί,

• Κόψτε μετά από κάθε ετικέτα – για την παραγωγή π.χ. ενιαίες
ετικέτες τιμών ή ταυτότητες,

• κόβετε μετά από ετικέτες x – που σας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξετε τον αριθμό των ετικετών που πρέπει να παραμείνουν 
σε μια σειρά πριν κόψετε.

Περιλαμβάνεται: Λογισμικό σχεδιασμού για Windows,  
4x3“ DTM Paper High Gloss starter ρολό  
και ένα DYE μελανοδοχείο 

Κατασκευαστής: Primera Technology, Inc.
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