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Špeciálna tlačiareň 
- farebná

Primera

LX500e

Farebná tlačiareň etikiet LX500e 

Tlačiareň LX500e zúžitkovala najnovšie poznatky v oblasti tlače 
atramentovou technológiou vo veľkom rozlíšení. Výsledkom je tlač 
brilantne plnofarebných etikiet na počkanie. Tlačiť etikety môžete 
kedykoľvek a kdekoľvek a v množstvách, ktoré reálne využijete!  

Vaše etikety môžu pritom obsahovať plnofarebné fotografie, ilu-
strácie, grafiky, text a čiarové kódy. 

Najlepšie zo všetkého je, že v závislosti od kvantity, ktorú tlačíte, 
bude cena za etiketu podstatne nižšia než cena za etikety tlačené 
technológiou flexo alebo offset.

Od počiatočného nastavenia možno tlačiareň LX500e ľahko použí-
vať. Každá LX500e je dodávaná so softvérom Nicelabel Primera Edi-
tion/BarTender® UltraLite, vzorkou kotúča etikiet s vysokým leskom, 
atramentovou kazetou a USB káblom. Plnofarebné etikety vytlačíte v 
priebehu niekoľkých minút od vybratia tlačiarne z krabice.

LX500e - Šetrite čas & peniaze tlačením vlastných etikiet!

 » Voliteľne zabudovateľná rezačka
 » Malá, kompaktná veľkosť
 » Tlačí až do šírky 10,16 cm (4“)
 » 4800 dpi plnofarebná tlač
 » Etikety odolné voči vode a poškriabaniuu
 » Tlač na matné, pololesklé i vysokolesklé materiály
 » V ponuke je zahrnutý i servis a predaj náplní

Štandardné vlastnosti LX500e:
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 » Tlačová metóda: Atrament
 » Tlačové rozlíšenie: 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi,  

    600 x 600 dpi
 » Atramentová náplň: Jedna viacfarebná (CMY),  

    čierna (K)
 » Farby: 16,7 miliónov
 » Šírka tlače: 19mm (0.75“) - 108mm (4.25“)
 » Dĺžka tlače: 19mm (0.75“) - 609.6mm (24“)
 » Šírka média: 25.4mm (1“) - 108mm (4.25“)
 » Typy médií: Etikety citlivé na tlak - v roli, štítky 

    v roli, skladané štítky či etikety
 » Snímanie média: Priehľadné pre presné 

    odtrhnutie etikety; Odrazové 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)
 » Príslušenstvo: Rezač médií 

    Atramentová náplň

Technické špecifikácie


