
RX900e Color RFID Printer 

  Tiskárna určená pro potisk a kódování etiket s RFID čipem   

RX900e - novinka od výrobce Primera, stolní barevná tiskárna etiket a RFID čipů. 

Tiskárna využívá nejnovější technologie barevného inkoustového potisku etiket s RFID čipy při 
rychlosti potisku až 114mm/s při šířce etikety 203mm    

Vestavěný automatický RFID kodér je ideálním řešením pro aplikace , které potřebují jak potisk 
barevných etiket tak i kódování RFID čipů. Využitelnost v široké škále průmyslových odvětví : 
sledování majetku , oděvní průmysl, laboratorní vzorky , id náramky, farmaceutický průmysl, 
automobilky a mnoho dalších    

Integrovaný RFID kodér/ čtečka je dodáván předním světovým výrobcem v oboru RFID 
INTERMEC. Podpora standartu EPC Global Glass 1 GEN 2, stejně tak jako ISO 18000 –6B a 6C 



 

Rychlý a spolehlivý On-Demand RFID potisk 

RX900 je takzvaná On-Demand tiskárna , což znamená že v jednom kroku  
vytiskne, nakóduje, ověří a připraví etikety jednu po druhé. Můžete si vytvořit  
přesný počet RFID etiket jaký v daný okamžik potřebujete, tisknete přímo tam  
kde potřebujete, nemusíte na nic čekat a zdržovat se 
 

  

Technical Specifications 

Metoda tisku: 

Tiskové rozlišení: 
Rychlost tisku 
Normalní režim 

Inkoust s vylepšením Primera Imaging Perfektion 

Až  4800 dpi 
Až 114mm (4.5") / s 
45.72mm (1.8") / s 

Vysoká kvalita režim:     20.32mm (0.8") / s 
Tisková hlava  
Kazety s inkousty  

 
Barvy 
Sladění barev  
RFID Modul: 

RFID Frekvence: 

Max. šířka tisku: 
Šířka média: 
Typ média: 

Snímání média: 

Semi-permanent, výměna uživatelem 
Kazety s jednotlivými inkousty pro barvy Cyan,  
Magenta,Yellow and Black 

16.7 million 
Z-Color™ Color Matching Software included 
Podpora EPC Global Class 1 Gen 2 a 
ISO 18000 -6B and -6C 

860 MHz to 928 MHz pro země USA, Canada, 
Europe, Australia. 

203mm (8”) 
206mm (8.127”) 
Etikety citlivé na tlak v rolích, štítky v rolích, skládané 
Etikety či štítky 

 
Průchozí snímač pohybu etiket , snímač pro etikety  
s černým proužkem , může podávat nekonečné 
I předtištěné etikety 

 

152mm (6”) maximální průměr na jádru o průměru 
76mm (3”) 

 
Na základě tisku grafiky vypočítává skutečný  
počet možných potisků   

Napájení , pause, inkoust  
Pause, zavedení role, odvinutí role 

 Podávací role 

Upozornění hladinu  
inkoustu: 

Funkce: 

Obsahuje vestavěný  reader/encoder od Intermec® – spolehlivé kódování a čtení 
RFID čipů 

4800 dpi tiskové rozlišení – tisk v kvalitní fotografickéé kvalitě, ostrý text,  
plněbarevná grafika s vyskokým rozlišením 

Rychlost tisku – až 4.5" (114mm) za sekundu 

Cartridge s jednotlivými ink cartridgemi CMYK – oddělené cartridge, ekonomicky  
výhodné řešení díky možnosti vyměnit pouze barvu která dochází  

Nastavitelná poloha vysílače RFID – kvalitní čtení a kódovaníí signalu RFID mezi 
anténou a RFID etiketami 

Variabilita materiálů – včetně voděodolných materiálů, polyesteru a 
poplypropylenu 

Robusní a pevná kovová konstrukce – použití tiskárny v různých prosředí včetně  
dílen a továren 

Kompatibilita s Windows XP/Vista/7 nebo Mac OS X v10.6 – snadná integrace do 
průmyslováho řešení , využití software třetích stran  

Světelná indikace: 
Ovládací prvky: 
Operační systémy:     Windows® XP/Vista/7 nebo Mac OS X v10.6 či 
                        vyšší. 
                      

                  
Data rozhranní: 
Label Design 
Software: 

USB 2.0 
Seagull Scientific BarTender® Trial Verze a 
NiceLabel™ SE Primera Edition v ceně 

 

12VDC, 5.0A 

100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts 
UL, UL-C, CE, FCC Class B 
17 kg (37.5 lbs) 
438mm Š x 231mm V x 438mm H 
(17.25”W x 9.1”H x 17.25”D) 

Elektrický příkon : 
Požadavky na výkon : 

Certifikace: 
Váha: 
Rozměry: 

Vynikající poměr cena/výkon 

Primera je jedním z největších výrobců speciálních 
tiskáren. S více než miliónem prodaných kusů 
inkoustových, termotransferových a sublimačních 
tiskáren si můžete být jisti perfektní kvalitou zařízení od 
tohoto výrobce.  
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