
Αυτόματο σύστημα κοπής

Με τον LX610e Pro, εκτύπωση και περιμετρική κοπή ακριβείας 
ενσωματώνονται σε πέρασμα για, εξοικονόμηση χρόνου. Απλώς 
εισαγάγετε το γραφικό σας στο λογισμικό που περιλαμβάνεται 
και δημιουργήστε custom περικοπή περιγράμματος ή επιλέξτε 
ένα από τα πολλά τυπικά κομμάτια (όπως τετράγωνα, κύκλοι, 
αστέρια ή ορθογώνια). Δεν θα χρειαστεί ποτέ να παραγγείλετε 
ξανά προδιαμορφωμένες ετικέτες!

Καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης & μεγάλη ποικιλία υποστρω-
μάτων

O LX610e Pro παράγει υπέροχες, επαγγελματικής ποιότητας ετι-
κέτες με έγχρωμη εκτύπωση inkjet ανάλυσης έως 4800 dpi. Με 
το LX610e Pro μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία 
υποστρωμάτων, όπως DTM White Gloss Polyester, DTM Clear 
Gloss Polyester και DTM White Gloss Paper. Πρόσθετα υλικά από 
το DTM Genuine Label Stock είναι διαθέσιμα εάν χρησιμοποιείτε 
προδιαμορφωμένη ετικέτα.

LX610e Pro Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών
Εκτύπωσε και κόψε custom ετικέτες σε ότι σχήμα και μέγεθος θέλεις με μία κίνηση

https://dtm-print.eu/en/
https://dtm-print.eu/el/pages/lx610e.html
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος εκτύπωσης: inkjet dye και pigment μελανοδοχείο.

Ανάλυση εκτύπωσης: Από 1200 x 4800 dpi

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

Μελανοδοχείο:  Εμπεριέχονται όλα τα μελάνια, συνδυαστικό  
 μαύρο

Χρώματα:  16,7 εκατομμύρια

Πλάτος Εκτύπωσης:  Προδιαμορφωμένη ετικέτα: από 13 χιλ  
 (0,5”) έως 127 χιλ (5”) Συνεχές ρολό: από  
 13 χιλ (0,5”) έως 104 χιλ (4,1”) 

Πλάτος Υλικού:   Προδιαμορφωμένη ετικέτα: Από  54 χιλ  
 (2,125”) έως 133 χιλ (5,25”) Συνεχές ρολό:  
 121 χιλ (4,75”)

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 152 χιλ (6”) Πυρήνας  
 76 χιλ (3”).

Σύστημα Κοπής:  Ενσωματωμένος κόφτης περιγράμματος +  
 ενσωματωμένος αυτόματο σύστημα  
 εγκάρσιας κοπής

Operating Systems: Windows® 7/8x/10+

Συνδεσιμότητα: USB 2.0

Λογισμικό:  Primera PTCreateTM περιμετρικής κοπής  
 και σχεδιασμού ετικετών

Ηλεκτρική τροφοδοσία:  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: 5,7 kg

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

Κατασκευαστής:  Primera Technology, Inc.

Χαρακτηριστικά
Το LX610e Pro συνδυάζει έγχρωμη εκτύπωση έως και 4800 dpi με 
ενσωματωμένο ψηφιακό μηχανισμό κοπής. Ο εκτυπωτής μικρού 
μεγέθους είναι πλήρης με γρήγορο, εύχρηστο λογισμικό για την 
εκτύπωση αρχείων εκτύπωσης και περικοπής. Ακριβώς όπως και 
κάθε άλλος έγχρωμος επιτραπέζιος εκτυπωτής, μπορεί επίσης να 
τυπώσει και προδιαμορφωμένη ετικέτα.

PTCreateTM Pro

Με το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό PTCreate ™ Pro μπορείτε 
να εισαγάγετε εικόνες και διαφορετικούς τύπων αρχείων όπως 
.psd, .ai, illustrator και .pdf. Η λειτουργία αυτόματης εκτύπωσης 
και κοπής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκτύπωση και την δη-
μιουργία περίπλοκων σχημάτων και σχεδίων.

Μελανοδοχεία και υποστρώματα

Για το LX610e Pro, διατίθενται δύο διαφορετικοί τύποι μελανοδοχεί-
ου και μια μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Με το Dye μελανοδοχείο 
εκτυπώνετε φωτεινά και ζωντανά χρώματα που είναι ιδανικά για 
εφαρμογές ετικετών. Με το pigment μελανοδοχείο χρωστικής 
εκτυπώνετε ετικέτες, οι οποίες είναι ελαφρώς λιγότερο φωτεινές 
αλλά αντέχουν στο φως του ήλιου και το νερό για χρόνια. Η γκά-
μα των υποστρωμάτων περιλαμβάνει γυαλιστερό ή ματ χαρτί, 
πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο. Η αντιστοίχιση χρωμάτων ICC 
είναι επίσης ενσωματωμένη και φορτώνεται αυτόματα ανάλογα 
με το μελάνι και το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται.

LX610e Pro Περιλαμβάνει

• PTCreate Pro software (available via download from our 
website: dtm-print.eu/en/driver/lx610e.html)

• 1 CMY dye μελανοδοχείο

• 1 ρολό DTM Paper Ημί-γυαλιστερό συνεχές υλικό 

LX600e Έγχρωμος Εκτυπωτής Ετικετών

Εάν δεν χρειάζεστε σύστημα περιμετρικής κοπής σε σχήμα, το 
ο έγχρωμος εκτυπωτής LX600e είναι η οικονομικότερη λύση. 
Περιλαμβάνει όλα τα ίδια χαρακτηριστικά ποιότητας του LX610e 
Pro χωρίς την ενσωματωμένη κοπή.

Built-in  
Die-Cutting

Continuous or 
Die-Cut Labels
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