
NOU!NOU!

LX910e este cea mai rapidă imprimantă, care tipărește etichete 
de cea mai înaltă calitate, realizată vreodată de Primera.  
Acesta utilizează un cap de imprimare de mare capacitate cu 
jet de cerneală termică, proiectat de la început pentru a fi de 
neegalat în performanțele sale. Cu ajutorul lui LX910e veți obține 
rapid și ușor toate etichetele de care aveți nevoie la o calitate 
profesională a imprimării pe fiecare etichetă, fără benzi orizontale 
sau dungi pe lungimea  etichetei.

Cu LX910e, posibilitățile dvs. sunt nesfârșite.  
Imprimați doar una sau mii de etichete la un moment dat cu date 
identice sau unice pe fiecare etichetă.
Imprimați cu LX910e cu cartușe de cerneală pe bază de apă sau 
pe bază de pigment prin simpla schimbare a cartușului. Cerneala 
pe bază de apă va oferă culori strălucitoare și vii pentru a tipări 
etichete de calitate pentru produsele dvs. Cerneala pigment 
este foarte durabilă, potrivită pentru diferite aplicații industriale. 
Alegeți tipul de imprimare care vi se potrivește cel mai bine, fără 
a achiziționa două imprimante diferite!

Primera este unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai bine vânduți 
producători din lume de imprimante de birou pentru etichete 
color. Cu LX910e, a fost stabilit un nou punct de referință în preț 
și performanță.

Achizitionați o imprimantă astazi !

LX910e Imprimanta de etichete color și tag-uri  
Cea mai avansată și profesională imprimantă de etichete color de la Primera

http://primeralabel.eu/ro/pages/lx910e.html


Caracteristici

Viteză mare de imprimare. Cu viteze de imprimare de până la 114 
mm pe secundă, etichetele vă vor fi tipărite rapid și eficient.

Cea mai bună calitate a imprimării. Calitatea imprimării obținută cu 
ajutorul imprimantei LX910e este cea mai bună oferită vreodată și 
probabil cea mai bună pe care o veți găsi pe piață. Îndrăzniți să com-
parați! Obțineți mostre identice de la fiecare imprimantă pe care o 
analizați. Vânzarea produselor dvs. este mult mai ușoară atunci când 
aveți cele mai profesionale etichete!

Sistem dual de cerneală. Imprimați cu cerneală pe bază de apă 
pentru a obține cele mai colorate și mai vibrante etichete. Schimbați 
cartușul de cerneală multifuncțional în 2-3 secunde și imprimați 
cu cerneală pe bază de pigment pentru a obține cele mai durabile 
etichete cu jet de cerneală.

Un singur cartuș de cerneală multi-color. Tehnologia de imprimare 
nouă și avansată utilizată de LX910e este unică. Este nevoie doar de 
un singur cartuș de cerneală pentru a produce rezultate incredibile, 
cele mai bune din clasa sa. Secretul este în duze. Picăturile de cernea-
lă sunt lăsate cu o precizie  ridicată, astfel  încât nu este necesar înca 
un cartuș separat de cerneală neagră. Rezultatul negru obținut este 
excepțional. De asemenea, eliminați costurile suplimentare apărute 
prin achiziționarea unui cartuș negru.  Pentru imprimanta LX910e 
aveți în inventar doar un singur cod pentru catușe de cerneală – fără 
a compromite rezultatele.

Carcasă metalică rezistentă. LX910e este prevăzut cu o carcasă 
metalică care a fost certificată în zone cu reglementări sporite de 
siguranță de mai mulți ani . Este recomandată în special pentru 
ingineri mecanici și instalații sau când este necesară o examinare 
electromagnetică (EMC).

Specificații
Metoda de imprimare: Imprimare cu jet de cerneală termică, cartușe pe bază de 
 apă sau pigment 

Rezoluția de imprimare: Până la 4800 dpi

Viteza de imprimare: Modul Draft: 114 mm pe secundă 
 Modul Normal: 33 mm pe secundă 
 Modul High Quality: 13.72 mm pe secundă

Cerneluri: Interschimbabile pe bază de apă sau pigment

Culori: 16.7 milioane

Profil de culoare: Profile ICC incluse pentru materialele Primera lucioase, 
 mate si transparente, pot fi încarcate de către utilizator  
 profiluri de culoare adiționale 

Lățimea maximă  
de imprimare:  210 mm

Lățimea suportului:  213 mm 

Tipuri de materiale: Role de etichete sensibile la presiune, tag-uri în rolă

Senzor: Senzorul de etichetă  mobil pentru etichete pretăiate  
 (die-cut); Senzor reflexiv pentru etichete și tag-uri cu  
 punct negru; Rolă continuă de etichete sau rolă  
 preprintată de etichete

Rolă de alimentare: 152 mm diametrul maxim pe miez de 76 mm

Cuțit:  Cuțit automat încorporat tip „pizza-wheel”

Antenționarea cu   
privire la nivelul de  Calculează numărul de imprimări rămas pe baza utilizării 
cerneală: cernelii în funcție de grafica printată

Lumini indicatoare: Alimentare, Pauză, Cerneală

Controale:  Pause, Load/Feed, Unload

Sistem de Operare: Windows® 7/10+, Mac® OS X v10.9+

Interfața de date:  USB 2

Software design  BarTender UltraLite Primera Edition si NiceLabel™ 2017 
etichete:  Primera Edition inclus. Poate fi de asemenea utilizată cu 
 cele mai populare programe pentru design de etichete.

Electric:  12 V DC, 5 A

Alimentare: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A

Certificări: UL, UL-C, CE, FCC Class B

Greutate: 16,6 kg

Dimensiuni: 438 mm x 231 mm x 438 mm 

Ce conține cutia: Imprimanta LX910e, o rolă starter Primera de hârtie  
 lucioasă, cartușe pe bază de apă, cablu USB 2.0, cablu de  
 alimentare și transformator, instrucțiuni  rapide de  
 utilizare. Manuale de utilizare în mai multe limbi sunt  
 disponibile pe  
 http://primeralabel.eu/europe/manuals.html
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