
Τώρα μπορείτε να προσθέσετε λαμπερά, χαρακτηριστικά 
σε προτυπωμένες ή κενές ετικέτες πολύ γρήγορα και πολύ 
εύκολα με τον νέο FX510e Foil Imprinting System της DTM. Επίσης  
διατίθεται και ο FX510ec που διαθέτει ενσωματωμένο κόπτη 
κοπής, που σας επιτρέπει να κόβετε το συνεχές ρολό.

Το FX510e μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική  
συσκευή συνδυαστικά με οποιονδήποτε εκτυπωτή ετικετών inkjet 
ή λέιζερ, της σειράς LX της Primera ή αποκλειστικά για εκτύπωση 
σελίδων μόνο. Η διαδικασία είναι 100% ψηφιακή, ώστε να μπορείτε 
να εκτυπώσετε σχεδόν οποιοδήποτε σχέδιο σε ήδη τυπωμένες ή 
κενές ετικέτες: γραφικά, γραμματοσειρές, φόντο και πολλά άλλα, 
πλέον δεν αποτελούν πρόβλημα.

Για το FX510e διατίθενται μεταλλικά φύλλα χρυσού, ασημιού, μπλε 
και κόκκινου χρώματος, αλλά επίσης διάφορα spot χρώματα και 
διαφανές φύλλο. Το Clear foil σας επιτρέπει να παράγετε ετικέτες 
με γυαλιστερά πρόσθετα, ιδανικά για σχεδιασμό λογότυπου ή για 
άλλους γραφικούς τομείς στην ετικέτα σας.

DTM FX510e σύστημα εκτύπωσης 
χρυσοτυπίας ασημοτυπίας
Προσθέστε κομψότητα και πολυτέλεια, αυξάνοντας την αξία των προϊόντων σας.

https://dtm-print.eu/el/pages/fx510e.html
https://dtm-print.eu/en/
https://dtm-print.eu/en/
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος εκτύπωσης: Θερμική μεταφορά & άμεση θερμική

Ανάλυση εκτύπωσης: 300 dpi

Μέγιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης: 101,6 mm (4 “) ανά δευτερόλεπτο

Μέγιστο Πλάτος εκτύπωσης: 105,7 mm (4,16 “)

Μήκος εκτύπωσης: 4 mm (0,16 “) - 792 mm (30”) 

Πλάτος Υλικού: 25,4 - 118 mm (1 “- 4,64”)

Πάχος υλικού: 0,06 - 0,25 mm (0,003 “- 0,01”)

Τύποι ετικέτας: Ετικέτες προδιαμορφωμένες σε ρολό, ή  
 ετικέτες με black mark. Και ρολά με  
 διάτρητη οπή

Αισθητήρες Υλικών: Κινούμενος ανακλαστικός αισθητήρας  
 και δύο σταθεροί με κεντρικούς  
 ευθυγραμμισμένους αισθητήρες  
 μετάδοσης

Διάμετρος ρολού: Εσωτερικό: 127 mm (5”) OD 
 Εξωτερικό: 254 mm (10”) OD

Πλάτος Ribbon: 30 - 110 mm (1.18” - 4.33”)

Μήκος Ribbon: 300 m (981’)

Διάμετρος πυρήνα Ribbon: ID 25,4 mm (1 “)με μέγ. 68 mm (2,67 “) OD

Tύποι Ribbons: Κερί, κερί / ρητίνη, ρητίνη Συνιστώμενα  
 ribbons: DTM Πιστοποιημένες ταινίες  
 θερμικής μεταφοράς σε μεταλλικά  
 χρώματα (χρυσό, ασήμι, μπλε, κόκκινο),  
 spot χρώματα και διαφανές φύλλο.

Εμπεριέχεται: Ξετυλικτικό ετικετών για 25/76 mm  
 (1”/3”) πυρήνα μέγιστου πλάτους  
 254 mm (10”) OD και μέγιστο πλάτος  
 υλικού 114 mm (4,5”) εύρος.

Συνδεσιμότητα: USB 2.0

Τροφοδοτικό: Είσοδος AC: 100-240 V AC, 50/60 Hz   
 Έξοδος DC: 24 V DC, 2.4 A

Λογισμικό NiceLabel Free 2019 DTM Edition  
(συμπεριλαμβάνεται): (Windows) 
 Belight Swift Publisher 5 (Mac) 

Λειτουργικά συστήματα: Windows 7/10, OS X 10.9+

Γλώσσα εκτυπωτή: EZPL, GEPL, GZPL

Φωτεινές Ενδείξεις: Μία λυχνία LED, δύο χρωμάτων

Χειριστήριο: FΠλήκτρο τροφοδοσίας

Πιστοποιήσεις: CE, FCC Class A, RoHS

Βάρος: 2,5 kg

Διαστάσεις: 226 mmW x 171 mmH x 285 mmD  
 (8,9 “W x 7,32” H x 11,2 “D)

Σημείωση: Οι εκτυπωτές έγχρωμης ετικέτας δεν  
 περιλαμβάνονται στην τιμή του  
 συστήματος χρυσοτυπίας–ασημοτυπίας  
 FX510e.

Επιλογές: FX510e  
 FX510ec (με μονάδα κοπής)  
 RW-7 Εξωτερική περιτύλιξη ετικετών

Κατασκευαστής: DTM Print GmbH

Διακοσμήστε με λαμπερά μεταλλικά 
στοιχεία τις ετικέτες σας! 
Είναι γεγονός ότι οι μεταλλοτυπίες στις ετικέτες σας τις καθιστούν 
πιο εντυπωσιακές στο ράφι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
θερμική επίστρωση είναι δημοφιλής εδώ και πολλά χρόνια.

Ωστόσο, η θερμική εκτύπωση έχει πολλές προκλήσεις.Το 
δαπανηρό κόστος εγκατάστασης και η χρονοβόρα λειτουργία ήταν 
μερικές από αυτές. Με τον FX510e πλέον  μπορείτε να αλλάξετε 
την εικόνα του προϊόντος, χωρίς να χρεωθείτε με περισσότερα 
έξοδα, για όσες ετικέτες εσείς επιθυμείτε.

Το νέο σύστημα Laminating Foil FX510e της DTM τα αλλάζει όλα 
αυτά. Τώρα, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε λαμπερά, γυαλιστερά 
περιγράμματα, γραφικά, γραμματοσειρές, και πολλά άλλα στις ήδη 
εκτυπωμένες ή κενές ετικέτες προϊόντων. Μπορείτε να εκτυπώσετε 
όσες επιθυμείτε κάθε φορά που χρειάζεστε.

Η λαμπερή διακόσμηση και η υψηλή στιλπνότητα στις ετικέτες 
καθιστούν τα προϊόντα σας ξεχωριστά στο λιανικό εμπόριο,  
βοηθώντας σας να πουλάτε περισσότερα. Προσφέρει επίσης ένα 
κομμάτι κομψότητας και πολυτέλειας, ενισχύοντας την αξία των 
προϊόντων σας.

Εκκίνηση και γρήγορη λειτουργία.
Από την αρχική ρύθμιση έως την πλήρη λειτουργία, το FX510e είναι 
εύκολο στη χρήση. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για 
να ξεκινήσετε την εκτύπωση ετικετών περιλαμβάνονται στο κουτί. 

Κάθε FX510e / FX510ec συνοδεύεται από:

• Λογισμικό σχεδίασης ετικετών NiceLabel® Free 2019 DTM 
Edition

• Τέσσερα έγχρωμα ribbon (χρυσό, ασημί, κόκκινο και μπλε 
μεταλλικό, κάθενα 101 mm x 30 m)

• Ξετυλικτικό ετικετών για ρολά μεγαλύτερης διαμέτρου πάνω 
από 3’’ πυρήνα
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