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Primera LX400e - farebná tlačiareň etikiet
Ušetrite peniaze a čas tlačou vlastných etikiet v malých nákladoch!
LX400e používa najnovšiu atramentovú technológiu s vysokým rozlíšením na tlač brilantne plnofarebných etikiet produkovaných
priamo vo Vašej spoločnosti. Disponuje skvelým tlačovým rozlíšením až 4800 dpi a veľmi rýchlou produkciou. Je to tá najlepšia
voľba pre obchody a organizácie, ktoré vyžadujú solídny výkon a vysokú úžitkovú hodnotu. Vaše etikety môžu obsahovať plnofarebné fotografie, grafiku, text a čiarové kódy. Tlačíte ich tam, kde práve potrebujete a keď potrebujete - a v množstve, ktoré skutočne potrebujete! Najlepšie zo všetkého ale je, v závislosti na zvolenej kvalite potlače, že cena za jednu etiketu môže byť výrazne
nižšiea než napríklad pri etiketách tlačených na offsetových tlačiarňach alebo flexotlačiarňach.

S LX400e sa zbavíte...
»»
»»
»»
»»

Dlhých dodacích termínov
Zastarávajúcich zásob etikiet
Poplatkov za matrice a návrhy
Požiadaviek na minimálne odbery

Začnite tlačiť ľahko a rýchlo
Od prvotného nastavenia až po začatie tlače je práca s LX400e
veľmi jednoduchá. Naviac, všetko potrebné k začiatku tlače
nájdete už v dodanom balíku: každá LX400e je dodávaná s
návrhovým softvérom NiceLabel SE, ukážkovým kotúčom etikiet s vysokým leskom, atramentovou náplňou a USB káblom.
Ste tak schopní tlačiť plnofarebné etikety už v priebehu pár
minút od vybalenia z krabice.
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Profesionálne a kvalitné výsledky
Už sa nemusíte uspokojovať s nízkou kvalitou farebných etikiet na Vašich produktoch. Neuveriteľných 4800 dpi tlačového rozlíšenia LX400e poskytuje výsledky, ktoré ľahko prevýšia iné malonákladové tlačové technológie. Štyri zabudované tlačové rozlíšenia
Vám umožnia skĺbiť kvalitu a rýchlosť tlače presne tak, ako to Vaše aplikácie vyžadujú. Nezáleží na tom, aké zvolíte, Vaše etikety
budú vždy žiarivé, pestré a profesionálne.
Vytvorenie etikiet Vám zaberie len pár minút (Windows XP/2000/Vista/7 alebo Mac OS X, 10.2. a vyššie). Môžete skombinovať
akékoľvek druhy textu, grafiky, fotografií, ilustrácií a čiarových kódov.
Priložený ľahko ovládateľný návrhový tlačový softvér NiceLabelTM SE poskytuje všetko potrebné na tvorbu základných dizajnov.
Rovnako však môžete použiť grafické podklady vytvorené v populárnych aplikáciach Photoshop a Illustrator.

Množstvo aplikácií. Viac volieb tlačových podkladov - možné sú aj vodeodolné etikety!
LX400e produkuje nádherné, profesionálne etikety na všetky malonákladové (špeciálne) produkty. Sú ideálne pre výrobcov lahôdkových potravín, vín a stolových vôd, kozmetických prípravkov a produktov zdravej výživy.
Je perfektná aj pre ďalšie využitie:
»» Skúšobné tlače pred začatím veľkokapacitnej výroby plnofarebných nálepiek obsahujúcich čiarové kódy
»» Identifikačné štítky na tovar od subdodávateľov, štítky pre osobnú potrebu, zľavové štítky
LX400e tlačí na celý rad rôznych materiálov určených na tlač etikiet, štítkov, menoviek a lístkov, vrátane etikiet s lesklým, polomatným a matným povrchom. Etikety s vysokým leskom sú tiež vysoko odolné proti poškriabaniu, rozmazaniu a sú vodeodolné.
Lx400e dokáže pracovať s etiketami od šírky 25 mm do 110 mm. Maximálna dĺžka etikety je 610 mm.

Špecifikácia
»» Tlačová metóda:
Atrament
»» Tlačové rozlíšenie: 4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi,
				
600 x 600 dpi
»» Atramentová náplň: Jedna viacfarebná (CMY),
				
čierna procesná
»» Farby:
16,7 miliónov
»» Farebný profil:
Z-ColorTM Color Matching
				
Software
»» Max. šírka tlače:
108 mm
»» Šírka média:
25 mm - 110 mm
»» Typy médií:
Etikety citlivé na tlak - v roli, štítky
				
v roli, skladané štítky či etikety
»» Snímanie média:
Priesvitové pre presné
				
odtrhnutie etikety; Reflexné pre
				
etikety a štítky s čiernym pruhom;
				
Súvislý pás štítkov; Predtlačené
				
štítky
»» Podávacie kotúče: 127 mm maximálny priemer na
				
50,8 mm jadre. Jadro má viac
				
obmedzení - viď manuál
»» Upozornenie na hladinu atramentu: Vypočíta podľa
				
predchádzajúcich tlačí a hladiny
				
atramentu počet zostávajúcich 		
				
výtlačkov
»» Svetelná indikácia: Zapnutie, atrament

»» Ovládacie prvky: Pauza, založenie / podávanie,
				
vysunutie
»» Operačné systémy: Windows XP/2000/Vista/7 alebo
				
Mac OS X 10.2 a vyššie
»» Minimálne odporúčané požiadavky na systém:
		PC:
Pentium IV alebo vyšší, 512 MB
				
RAM, 5 GB voľného miesta HDD,
				
USB 2.0 alebo USB 1.1
		Mac:
700 MHz G4 a vyššie a 512 MB
				
RAM, 5 GB voľného miesta HDD,
				
USB 2.0 alebo USB 1.1
»» Návrhový softvér pre etikety: NiceLabelTM SE Primera
				
Edition v balení. Zariadenie je rov				
nako možné prevádzkovať s inými
				
programami pre návrh etikiet
»» Vnútorné napájanie:12 V DC, 5 A
»» Vonkajšie napájanie:100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 60 W
»» Normy:
UL, UL-C, CE, FCC, Clasa A
»» Hmotnosť:
3,2 kg
»» Rozmery (ŠxVxH): 264 x 389 x 180 mm (zatvorená) ,
				
442 mm (otvorená)
»» Voľby:
Rezač médií (PRI74263)
				
Atramentová náplň (PRI53376)
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