
Τέλειος μικρός εκτυπωτής ετικετών διαρκείας

Ο Primera’s LX600e είναι ένας συμπαγής και ελαφρύς έγχρωμος 
εκτυπωτής γραφείου  με μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 127 mm (5 “) 
και ταχύτητα εκτύπωσης έως 114 mm (4,5”) ανά δευτερόλεπτο, η 
οποία είναι η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία . Οι τυπωμένες 
ετικέτες μπορούν να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, γραφικά, 
εικονογραφήσεις, κείμενο - ακόμη και υψηλής ανάλυσης ή τρισ-
διάστατους γραμμωτούς κώδικες. Εκτυπώστε ετικέτες όποτε  και 
όταν τις χρειάζεστε μόνο στις ποσότητες που μπορείτε πραγματικά  
να χρησιμοποιήσετε.

Καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης 

Ο LX600e παράγει υπέροχες, επαγγελματικής ποιότητας ετικέ-
τες με έγχρωμη εκτύπωση inkjet ανάλυσης έως και 4800 dpi. 
Οι οριζόντιες γραμμές είναι ένα πρόβλημα πολλών έγχρωμων 
εκτυπωτών γραφείου χαμηλού κόστους. Όχι όμως για τον LX600e. 
Το πρόβλημα αυτό ουσιαστικά εξαλείφεται ακόμη και στις πιο 
γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης.

LX600e Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών και καρτών 
Εκτύπωσε υψηλής ποιότητας full έγχρωμες ετικέτες πλάτους έως 127 mm (5”)

Μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων εκτύπωσης

Με τον LX600e μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία από 
τον κατάλογο DTM Genuine Label Stock. Κάθε υλικό διατίθεται 
σε συγκεκριμένα μεγέθη καθώς και ειδικά ή προσαρμοσμένα 
σχήματα κατόπιν παραγγελίας.

Μελανοδοχεία  Dye or Pigment εναλλάξ

Ο LX600e μπορεί να εκτυπώσει με μελανοδοχείο Dye για ζωντα-
νό, εντυπωσιακό χρώμα ή εναλλακτικά, Pigment μελανοδοχείο 
χρωστικής για μέγιστη αντοχή έναντι της υγρασίας και της υπε-
ριώδους ακτινοβολίας. Και οι δύο τύποι μελανιού λειτουργούν 
εναλλακτικά στον ίδιο εκτυπωτή με άριστα αποτελέσματα. Τα 
μελανοδοχεία της Primera διατίθενται  για μια μεγάλη γκάμα 
εκτυπωτών έγχρωμων ετικετών  γραφείου με εξαιρετική αντοχή 
στο φως και την ηλιακή ακτινοβολία.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος εκτύπωσης: inkjet dye και pigment μελανοδοχείο.

Ανάλυση εκτύπωσης: Από 1200 x 4800 dpi

Ταχύτητα Εκτύπωσης: έως 114,3 mm ανά  
 δευτερόλεπτο (4,5”).

Μελανοδοχείο: Εμπεριέχονται όλα τα μελάνια, συνδυαστικό  
 μαύρο

Χρώματα: 16,7 εκατομμύρια

Πλάτος Εκτύπωσης: Από 13 mm (0,5”) έως 127 mm (5”)

Πλάτος Υλικού: Από 54 mm (2,125”) έως 133 mm (5,25”)

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 152mm (6”) Πυρήνας  
 76mm (3”).

Σύστημα Κοπής: Ενσωματωμένος αυτόματο σύστημα  
 εγκάρσιας κοπής

Operating Systems: Windows® 7/8x/10+,  
 Mac OS X 10.11 - macOS 10.15ç

Συνδεσιμότητα: USB 2.0

Label Λογισμικό: Label NiceLabel® Free 2019 και Bartender  
 2019 DTM Version (Windows) 
 εριλαμβάνεται το Ultralite. Μπορεί επίσης  
 να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα άλλα  
 δημοφιλή προγράμματα λογισμικού  
 σχεδιασμού ετικετών.

Τροφοδοτικό: 12 V DC, 5.0 A

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

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

Βάρος: 5,7κιλά 

Διαστάσεις (ΠxYxM): 345 mm x 242 mm x 432 mm

Κατασκευαστής:  Primera Technology, Inc.

Μελανοδοχείο τριών χρωμάτων

Το LX600e χρησιμοποιεί ένα δοχείο μελανιού CMY τριών χρωμά-
των εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας. Οι χρήστες θα χρειαστεί 
να διατηρήσουν ως απόθεμα ένα μελανοδοχείο αντί για δύο ή 
τέσσερα  ξεχωριστά. Η διαδικασία αντικατάστασης μελανοδοχείου  
απλοποιείται πλέον γίνεται εύκολα και γρήγορα. Η μαύρη εκτύπωση 
είναι υψηλής ευκρίνειας χωρίς την ανάγκη χρήσης ανεξάρτητου 
δοχείου μαύρου χρώματος. Το καλύτερο από όλα, ο εκτυπωτής  
δεν χρησιμοποιεί  περισσότερο μελάνι από ότι θα χρησιμοποιούσε 
στην περίπτωση ξεχωριστού μαύρου μελανοδοχείου για την ίδια  
ποσότητα κειμένου ή γραφικών.

Εάν χρειάζεστε περιμετρική κοπή για να δημιουργήσετε πολλά 
και διάφορα σχήματα επιλέξτε τον εκτυπωτή LX610e Pro

Το LX610e Pro προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ποιότητας με 
το LX600e, αλλά επιπλέον διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
ψηφιακής περιμετρικής κοπής. Μπορείτε να εκτυπώσετε και να 
κόψετε custom  ετικέτες οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους  
με ένα πέρασμα.

Συνεχής η 
προδιαμορφωμένη 
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