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Špeciálna tlačiareň 
- farebná

Primera

LX2000e

Farebná atramentová tlačiareň etikiet LX2000e 

Tlačiareň LX2000e je v súčasnosti najnovšou a najrýchlejšou farebnou atramentovou tlačiarňou Primery. Reprezentuje úplne novú 
produktovú líniu v rade stolných tlačiarní etikiet. 

Objemné, oddelené atramentové náplne pre farby cyan, magenta, žltá a čierna dokážu zabezpečiť nízku úroveň nákladov súvisia-
cich s tlačou etikiet. Pri rýchlosti 6 palcov/sek produkujete etikety promptne. Vytlačené etikety pritom môžu obsahovať fotografie, 
grafiky, ilustrácie a text a dokonca aj lineárne alebo dvojrozmerné čiarové kódy. 

Tlačiareň LX2000e - úspešný reprezentant novej produktovej línie Primery

Etikety odolné voči vode a UV žiareniu

Vďaka kombinácii farebných atramentov a rôznych synte-
tických materiálov sú vytlačené etikety odolné voči vode a 
UV žiareniu. Etikety tak vyhovujú aplikáciam na kozmetické 
produkty (šampóny, tekuté mydlá, sprchové gély atď), mra-
zené a chladené produkty, fľaše apod.

Tlačiareň LX2000e je osvedčená certifikátom BS5609, Sec-
tion 3. Etikety boli testované v oblastiach: 

 » odstránenie tlače pomocou lepiacej pásky, 
 » odolnosť voči oteru,
 » trvanlivosť tlače v extrémnych podmienkach, 

 vrátane vystavenia UV žiareniu, opakovanej soľnej   
 hmle a ponoreniu
Etikety vytlačené tlačiarňou LX2000e uspeli vo všetkých 
troch kategóriach (z hľadiska materiálu i zachovania kva-
lity obrázkov).
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Kľúčové vlastnosti LX2000e:
 » Tlačí plnofarebne až do rýchlosti 152,4mm/sek 

 (6 palcov/sek.)
 » Individuálne CMYK farebné atramenty
 » Ethernet, USB 2.0 a bezdrôtové pripojenie
 » Tlačová šírka od 19mm do 210mm (0.75” - 8.25”)
 » Certifikát BS5609 Section 3
 » 4800x1200 dpi
 » Vstavaná rezačka

 » pekárenských výrobkov (chlieb, koláče, dezerty,...)
 » cukroviniek, sladkostí
 » čistiacich prostriedkov
 » kozmetických prípravkov a produktov osobnej hygieny
 » segment alkoholu, vín a nealko nápojov
 » vitamínov a výživových doplnkov
 » krmív pre zvieratá
 » a ďalších produktov s požiadavkou odolných etikiet

LX2000e je perfektná pre etiketovanie:

Technické špecifikácie
 » Tlačová metóda: Thermal inkjet
 » Tlačové rozlíšenie: až do 4800 dpi
 » Tlačová rýchlosť:  

 Draft Mode: 152mm (6”) za sek.
 Normal Mode: 45.7mm (1.8”) za sek.
 High Quality Mode: 20.3mm (0.8”) za sek.

 » Atramentová náplň:  individuálne farebné atramento- 
    vé kartridže Cyan, Magenta,   
    Yellow a Black

 » Tlačová hlava: vymeniteľná
 » Farby: 16,7 miliónov
 » Farebný profil: Z-Color™ Color Matching Software
 » Šírka tlače: max. 210mm (8.25")
 » Šírka média: 213mm (8.375")
 » Typy médií: Etikety citlivé na tlak - v roli, štítky 

    v roli
 » Snímanie média: Priehľadné pre presné 

    odtrhnutie etikety; Odrazové pre 
    etikety a štítky s čiernym pruhom;  
    môže sa použiť súvislý pás a   
    predtlačené etikety a štítky

 » Podávacie kotúče: 152mm (6") maximálny priemer  
    na 76mm (3") jadre. 

 » Upozornenie na hladinu atramentu: Vypočíta podľa 
    predchádzajúcich tlačí a hladiny  
    atramentu počet zostávajúcich   
    výtlačkov

 » Svetelná indikácia: Power, Pause, Ink
 » Ovládacie prvky: Pauza, založenie / podávanie,  

    vysunutie, zrušenie
 » Operačné systémy: Windows 7/8/10; Mac OS v10.6 a  

    vyššie
 » 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, 5.0A
 » Vonkajšie napájanie: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.7A
 » Normy: UL, UL-C, CE, FCC Class A
 » Hmotnosť: 20.4 kg
 » Rozmery (ŠxVxH): 495mm x 259mm x 521mm
 » Konektivita: Hi-Speed USB 2.0; Built-in Wired  

    Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45)  
    Networking; Built-in wireless   
    802.11b/g/n Networking 

 » Príslušenstvo: Rezač médií 
    Atramentová náplň

max. min.

Šírka etikety 209.6mm (8.25") 12.7mm (0.5")

Šírka podložky/média 212.7mm ( 8.375") 38.1mm (1.5")

Etiketa výška/dĺžka 609.6mm (24") 12.7mm (0.5")

Medzera medzi etiketmi 254mm (10") 2.5mm (0.10")

Šírka otvoru 12.7mm ( 0.5") 6.325mm (0.25")

Vzd. od rohu média k 
rohu otvoru

57mm (2.25") 5.06mm ( 0.20")

Šírka fotoznačky N/A 2.54mm (0.1")

Vonkajší priemer jadra 152.4mm (6.0") N/A

Vnútorný priemer jadra 76.2mm (3.0") 76.2mm (3.0")

Špecifikácie etikety:


