
NOVÝNOVÝ

LX2000e je nejnovější a nejrychlejší 
pigmentová inkoustová tiskárna barevných 
etiket od firmy Primera. LX2000e 
představuje zcela novou třídu tiskáren 
pro barevný potisk etiket. Velkokapacitní 
inkoustové kazety na azurovou, 
purpurovou, žlutou a černou barvu zaručují 
nízké náklady na potisk etiket, zatímco 
rychlost tisku 152,4 mm (6“) za vteřinu 
zaručuje rychlý potisk.

http://primeralabel.eu/cs/pages/lx2000e.html


Etikety odolné vodě a UV záření

Kombinace pigmentových inkoustů a různých syntetických 
materiálů činí etikety vysoce voděodolné a odolné proti UV 
záření. Tato vysoká odolnost etiket se využije například u 
koupelových a sprchových produktů, mražených a chlazených 
potravin, nápojů a u mnoho dalších! S LX2000e budete 
tisknout kvalitní a odolné etikety rychle a levně, což zároveň 
ušetří Váš čas a peníze.

Hlavní vlastnosti tiskárny LX2000e:
» Rychlost tisku plnobarevně až 152,4 mm (6”) za vteřinu

» Oddělené CMYK pigmentové inkoustové kazety

» Velkokapacitní cartridge zaručují nízké náklady na potisk

» Ethernet nebo USB 2.0

» Šíře tisku 19 mm až 210 mm

» BS5609, sekce 3 certifikovaný – standard potisku

» 4800x1200 dpi rozlišení tisku

» Součastí je řezač etiket

Extrémně odolné etikety 
– Kompletní GHS řešení

Pro ty, kteří potřebují extrémně odolné etikety nebo speciální, 
flexibilní řešení etiket GHS (Globální Harmonizovaný Systém), 
je LX2000e ideální volbou. S její barevností, pigmentovým 
inkoustem a TuffCoat Extreme PolyJet štítkovým podkladem 
byla otestována mezinárodní normou Section 3, č. BS5609. 
Byly testovány: odolnost proti otěru, odolnost a trvanlivost 
potisku v extrémních podmínkách, včetně UV záření, 
voděodolnosti a opakující se aplikace solného spreje. Použitý 
materiál a potisklé etikety tiskárnou LX2000e splnily podmínky 
ve třech kategoriích této tiskové normy GHS.

Technická specifikace

Metoda tisku: Thermal Inkjet, pigment inkoust

Rozlišení tisku: Až 4800 dpi

Rychlost tisku: Rychlost tisku: Až 152 mm/vteřina 
Normální režim: 45,7 mm/vteřina 
Quality režim: 20,3 mm/vteřina

Tisková hlava: Vyměnitelná uživatelem

Kazety s pigment inkoustem: Separované pro jednotlivé barvy C, M, Y, K

Barvy: 16,7 milionu

Sladění barev: Z-ColorTM Color Matching Software

Šířka tisku max.: 210 mm

Šířka média max.: 213 mm

Typy médií: Etikety v rolích

Snímání etiket: Mezera / Reflexní proužek

Podávací role: Vnější max. průměr 152 mm, 
vnitřní průměr 76 mm

Světelné indikátory: Power, Pause, Inkoust

Ovládací prvky: Pause, Feed, Unload, Cancel

Operační systém: Windows Vista 7/8/10

Datové rozhraní: USB 2.0

Software:  NiceLabelTM SE Primera v ceně

Elektrický příkon: 12VDC, 5.0 A

Požadavky na napájení: 100-240VAC, 50/60 Hz, 1,7A

Certifikáty: UL, UL-C, CE, FCC třída A

Hmotnost: 20,4 kg

Rozměry: 438 mm šířka x 259 mm výška  
x 521 mm hloubka

Konektivita: USB 2.0 
Ethernet 10/100 
Wi-Fi bezdrátové připojení 802.11 
RJ45 síťové připojení
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