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Imprimantele de etichete LX1000e și 
LX2000e de la Primera bazate pe tehnologie 
de imprimare cu pigment sunt capabile să 
producă etichete durabile în cantități mari. 
Cartușele individuale CMYK de dimensiuni 
mari determină un cost scăzut al etichetei. 
Combinația de cerneluri pe bază de pigment 
și diverse materiale sintetice fac etichetele 
produse cu LX1000e/LX2000e extrem de 
rezistente la apă și la UV.

http://primeralabel.eu/ro/pages/lx2000e.html
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Caracteristici LX1000e LX2000e

Viteza de imprimare - “până la” (/sec) 101,6 mm (4") 152 mm (6")

Lățimea maximă a imprimării – 209,6 mm ✔ ✔

Lungimea maximă a imprimării – 609,6 mm ✔ ✔

Lățimea maximă a materialului – 212,7 mm ✔ ✔

Lățimea minimă a materialului – 38,1 mm ✔ ✔

Cartușe de cerneală individuale pigment CMYK ✔ ✔

4800x1200 dpi ✔ ✔

Conexiune USB ✔ ✔

Conectivitate Ethernet sau wireless ✔

Etichete GHS certificate BS5609 Sectiunea 3 ✔ ✔

Compatibilitate Windows 7/10+ ✔ ✔

Compatibilitate Mac OS X 10.8+ ✔

Cuțit incorporat ✔

Etichete rezistente – O soluție GHS completă
Imprimantele LX1000e și LX2000e sunt alegerea perfectă 
pentru cei care au nevoie de etichete extrem de rezistente 
sau, mai specific, de etichete care respectă sistemul GHS 
(Globally Harmonized System). Cernelurile imprimantelor 
LX1000e și LX2000e au trecut cu succes testările BS5609, 
Secțiunea 3, datorită cernelii pigment și a substratului 
autentic Primera Poly White Matte BS-certified (Secțiunea 
2). Testarea a inclus ștergerea imprimării  cu ajutorul benzii 
adezive, rezistența la abraziune și rezistența imprimării  
supusă la condiții extreme, inclusiv expunerea la lumină 
UV, spray cu sare și imersie repetată. Materialele și imaginile 
imprimate cu LX1000e/LX2000e au trecut în toate cele trei 
categorii.
Datorită acestei durabilități etichetele poti fi folosite în 
diverse aplicații, cum ar fi produse pentru baie și duș, 
produse alimentare congelate sau refrigerate, băuturi și 
multe altele.

Specificații
Metoda de imprimare: Jet cu cerneală termică, cerneală cu pigment

Rezoluția de imprimare: Până la 4800 dpi

Viteza de imprimare  LX1000e  LX2000e  
(pe secundă):  Modul Draft:  101,6 mm (4“) 152 mm (6”)  
 Modul Normal:  33 mm (1,3“) 45,7 mm (1,8”)  
 Mod high quality:  13,7 mm (0,54“) 20,3 mm (0,8”)

Cap de imprimare: Cap de imprimare ușor de înlocuit

Cerneluri: Cartușe individuale pentru Albastru, Roșu, Galben și Negru

Culori: 16,7 million

Sincronizare de culoare: Z-Color™ Color Matching Software

Lățimea maximă: 12,7 mm - 210 mm

Lățimea materialului: 38,1 mm - 213 mm

Tipurile de material: Role de etichete sensibile la presiune sau role de  
 ecusoane/tag-uri

Tip senzor: Senzor mobil pentru etichete pretăiate; 
 senzor reflexiv pentru etichete sau ecusoane/tag-uri  
 cu Black-Mark pot fi utilizate etichete și 
 ecusoane/tag-uri material continuu și pretăiate

Rola de alimentare: Diametrul maxim de 152 mm (6”) pe un miez  
 de 76 mm (3”).

Atenționare cu privire Calculează numărul actual al imprimărilor rămase  
la nivelul cernelii:  în funcție de utilizarea cernelii și de grafică imprimată 
 (patent în așteptare).

Lumini indicatoare: Alimentare curent, Pauză, Cerneală

Control: Pauză, Alimentare etichetă, Descarcare etichetă, Anulare

Sistem de opeare: Windows 7/10 
 Mac OS v10.7 sau mai sus*

Interfața de date: USB 2.0; port extern de control

Software pentru NiceLabel™ SE Primera Edition și BarTender Ultralite 
design de etichetă: inclus. Poate fi utilizată și cu majoritatea altor programe  
 pentru design și grafică de etichete.

Tensiune electrică: 12VDC, 5.0A

Cerințe de alimentare: 100-240VAC, 50/60 Hz, 1.7A

Certificări: UL, UL-C, CE, FCC Clasa A

Greutate: 20,4 kg

Dimensiuni: 495 mm Lățime x 259 mm Înălțime x 521 mm Adâncime

Conectivitate: USB 2.0 de mare viteză; 
 Rețea Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) cu fir*; 
 Rețea wireless 802.11b/g/n încorporată*

*disponibil doar împreună cu LX2000e
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