
Το DTM CX86e είναι ο μικρότερος εκτυπωτής ετικετών χρώματος 
ξηρής μελάνης LED στον κόσμο. Έχει σχεδιαστεί για τις εταιρείες 
που επιθυμούν να παράγουν ευέλικτες και επαγγελματικές 
έγχρωμες ετικέτες, οι οποίες θα αυξήσουν την απήχηση του 
προϊόντος στο κοινό  έναντι των κοινότυπων ασπρόμαυρων 
θερμικών εκτυπώσεων. 

Είτε πρόκειται για κουπόνια, αποδείξεις, ετικέτες ταυτότητας με 
φωτογραφίες, σήματα επισκεπτών είτε για αυτοκόλλητα τιμών 
και προώθησης, χάρτινες ετικέτες ρούχων, ο εκτυπωτής της DTM 
CX86e, καθιστά γρήγορη και εύκολη την έγχρωμη εκτύπωση, 
υψηλής ανάλυσης 1200 x 1200 dpi, ώστε τα προϊόντα σας να 
προσελκύσουν την προσοχή των πελατών με σκοπό την αύξηση 
των πωλήσεων. 

Λόγω του μικρού μεγέθους του, το CX86e είναι εύκολο στη μετα-
φορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και εκτός γραφείου όπως, σε 
πωλήσεις  για γρήγορη εξατομίκευση προϊόντος ή για προώθηση 
σε διαφημιστικές καμπάνιες, και εκθέσεις.

DTM CX86e έγχρωμος εκτυπωτής για καρ-
τελάκια κουπόνια εισιτήρια.
Η πιο γρήγορη και ολοκληρωμένη λύση εκτύπωσης για εφαρμογές παραγωγής, POS και POI.

https://dtm-print.eu/en/


Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος εκτύπωσης: Πλήρες έγχρωμο ηλεκτροφωτογραφικό με  
 τρεις ξεχωριστές μηχανές εκτύπωσης LED   
 (CMY)

Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi

Μεγιστη  Ταχύτητα 152,4 mm (6”) per second; Λειτουργία 
εκτύπωσης: αδράνειας στην πρώτη ετικέτα: 4  
 δευτερόλεπτα Μελανοδοχείο τόνερ:  
 CMY τριών χρωμάτων

Πλάτος ετικέτας: 25 - 86 mm

Μήκος ετικέτας: 53 - 551 mm

Κόφτης: Ενσωματωμένος περιστροφικός κοπτήρας  
 (μήκος κοπής: 53 - 551 mm)

Τροφοδοσία χαρτιού: Εξωτερική τροφοδοσία υλικού μέσω  
 κυλίνδρου, συνεχής τροφοδοσία χαρτιού  
 σε ζιγκ-ζαγκ δίπλωμα ή μονό σεντόνι;  
 Τροφοδοσία φύλλων: κόψτε το υλικό  
 μεγέθους σε μεγέθη από 25 - 86 mm  
 πλάτος και 53 - 551 mm μήκος

Τύποι ετικέτας: Αυτοκόλλητες ετικέτες ή ετικέτες, ξηρού  
 τόνερ και εγκεκριμένες ταινίες.  
 (Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένα γνήσια   
 υλικά DTM από εγκεκριμένα υλικά ξηρού  
 τόνερ.)

Αισθητήρας: Κινούμενος διαφόρων ταχυτήτων για κοπή.  
 Κινητός αντανακλαστικός αισθητήρας για  
 ετικέτες με black mark, μπορεί επίσης να  
 χρησιμοποιήσει συνεχές ρολό και  
 προτυπωμένες ετικέτες.

Ανίχνευση κοπής: black mark (πάνω / κάτω) 
 κεντρικές ή πλευρικές οπές 
 εγκοπές 
 κενά 
 καθορισμένο μήκος  
 σε συνεχή κύλιση.

Οθόνη χειρισμού:  LCD, 16 χαρακτήρες x 2  
 γραμμές

Μνήμη: 512 MB

Συνδέσεις: USB 2.0, Ethernet  
 (1000BASE-T /-T / 10BASE-T, WLAN  
 (προαιρετικό), Θύρα ελέγχου GPIO

Λογισμικό: NiceLabel Free 2019 DTM Edition  
 περιλαμβάνεται. Αναβάθμιση για εισαγωγή  
 δεδομένων και εκτύπωση με μεταβλητές  
 πληροφορίες. Μπορεί επίσης να  
 χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα  
 δημοφιλή  προγράμματα για σχεδιασμό  
 ετικετών και λογισμικά γραφικών 

Printer Language: PCL6(PCL XL), PCL5c

Command base PCL5c: 1D Barcode: 10 types, UPC-A,  
embedded Barcode: UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,  
 Interleaved 2of5, Code39, Code128,  
 EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET 
 2D Barcode: 2 types: PDF417, QR code 
  (Model2 only) 
 PCL6: N/A (Host based image data only)

Windows Driver (PCL6): Windows 7, 8, 8.1, 10 
 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012,  
 2012 R2, 2016

Τροφοδοσία: 220 έως 240 V AC, 50/60 Hz.110 V κατόπιν  
 ζήτησης.

Εγκρίσεις: CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH

Βάρος: Περίπου 9,5 kg

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 198 x 380 x 195 mm

Κατασκευαστής: DTM Print GmbH

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Τεχνολογία ξηρού toner. Οικονομικό μελάνι και αναλώσιμα. Όπως 
και με τους εκτυπωτές λέιζερ μπορείτε να εκτυπώσετε 100% αδι-
άβροχες και ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία  UV εκτυπώσεις.

Τι είναι η τεχνολογία LED; Η διαδικασία εκτύπωσης είναι παρό-
μοια με τους εκτυπωτές λέιζερ, τη σύντηξη Toner στο υλικό της 
ετικέτας μέσω μιας μονάδας θερμότητας (φούρνος). Η ψηφιακή 
τεχνολογία LED παρέχει εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης. Χάρη σε 
αυτήν την τεχνολογία, ο εκτυπωτής απαιτεί λιγότερο χώρο, είναι 
συμπαγής, φιλικός προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικός, 
χρησιμοποιώντας σημαντικά λιγότερες πρώτες ύλες και ενέργεια 
στη διαδικασία κατασκευής. Οι κεφαλές εκτύπωσης LED δεν έχουν 
κινούμενα μέρη, καθιστώντας τις στιβαρές και εξαιρετικά αξιόπιστες.

Μελανοδοχείο τριών χρωμάτων CMY. Με το CX86e η αποθήκευσή 
των τόνερ είναι εύκολη, επειδή πρέπει να διατηρείτε μόνο ένα σε 
απόθεμα. Αντικαθίσταται εντός δευτερολέπτων και η συσκευή 
είναι έτοιμη για χρήση χωρίς καθυστερήσεις.

Σύνδεση Ethernet και WLAN. Επιτέλους ξεχάστε τα καλώδια usb! 
Συνδέστε το CX86e μέσω Ethernet ή WLAN με το δίκτυό σας και 
εκτυπώστε εύκολα οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

Επιλέξτε. NiceLabel Free 2019 DTM έκδοση για απλές δημιουρ-
γίες σχεδίων ετικετών ή αναβάθμιση δεδομένων, εισαγωγή και 
μεταβλητή εκτύπωση δεδομένων. Ο εκτυπωτής μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί με άλλα δημοφιλή λογισμικά σχεδιασμού 
ετικετών, όπως το BarTender και το γραφικό λογισμικό όπως το 
Adobe Illustrator και άλλα των Windows εφαρμογών. Εκτύπωση 
του PDF; Πολύ εύκολα μπορείτε να εκτυπώσετε κατευθείαν από 
το Acrobat Reader.
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