
Nyní můžete přidat lesklé dekorace na vaše etikety. Snadné a 
rychlé použití s novou termotransferovou tiskárnou DTM FX510e 
Foil Imprinting System, která je k dispozici také jako model FX-
510ec s vestavěným gilotinovým řezačem, který umožňuje řezat 
vysekávané, reflexní a nepřerušované štítky.

FX510e lze použít buď jako volitelné příslušenství pro všechny 
tiskárny barevných etiket Primera řady LX nebo pouze pro tisk 
fólií. Proces tisku je 100% digitální, takže je možné vytisknout 
prakticky jakýkoli návrh na předtištěné nebo prázdné etikety: 
rámečky, grafiku, písmo, pozadí a další.

Pro tiskárnu FX510e je k dispozici potisk nejen kovovou fólií ve 
zlaté, stříbrné, modré a červené barvě, ale také v různých barevných 
odstínech a průhlednou fólií. Ta umožňuje vytvářet etikety s 
lesklými doplňky, které jsou ideální pro návrh loga nebo jiných 
grafických částí na štítku.

DTM FX510e Foil Imprinting System
Přidejte vašim etiketám dotek elegance a luxusu a zvyšte tak hodnotu vašich produktů

http://dtm-print.eu/cs/pages/fx510e.html
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Specifikace
Metoda tisku: Thermal transfer & direct thermal

Rozlišení tisku: 300 dpi (12 bodů/mm)

Max. rychlost tisku:  101,6 mm (4”) za vteřinu

Max. šířka tisku: 105,7 mm (4,16”) 

Max. délka tisku: 792 mm (30”) 

Šířka média: 25,4 - 118 mm (1”- 4,64“)

Tloušťka média: 0,06 - 0,25 mm (0,003” - 0,01”)

Typy médií: Průchozí snímač pohybu pro odřezávací  
 etikety, odrazový snímač pro etikety a  
 štítky s černým proužkem, může používat  
 nekonečné a předtištěné etikety a štítky

Senzory:  Pohyblivý reflexní a dva pevné centrální  
 senzory 

Kapacita role etiket: Vnitřní: 127 mm (5”) OD 
 Vnější: 254 mm (10”) OD

Šířka pásky: 30 - 110 mm (1,18” - 4,33”)

Max. délka pásky: 300 m (981”)

Náhradní role etiket: 25,4 mm (1”) ID jádro s max. 68 mm (2,67”) OD 

Typy pásky: Vosk, vosk/pryskyřice, pryskyřice 
 Doporučené pásky: 
 DTM Print certifikované termotransferové  
 pásky v metalických barvách (zlatá,  
 stříbrná, modrá, červená), přímé barvy a  
 průhledná fólie 

Součást: Vnější držák role pro 25/76 mm (1”/3”)  
 jádra s max. 254 mm (10”) OD a média  
 max. 114 mm (4,5”)

Datové rozhraní:  USB 2.0

Elektrické napájení:  AC vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz  
 DC výstup: 24 VDC, 2.4 A

Software (součást):  NiceLabel Free 2019 DTM Edition

Operační systémy:  Windows 7/10

Jazyk tiskárny: EZPL, GEPL, GZPL

Kontrolky: Jedna dvoubarevná LED

Ovládací prvky: Feed

Certifikáty:  CE, FCC Class A, RoHS

Hmotnost:  2,5 kg

Rozměry:  226 mm šířka x 1716 mm výška  
 x 285 mm hloubka

Poznámka:   Tiskárny řady LX nejsou zahrnuty v ceně  
 pro FX510e Foil Imprinting  System

Možnosti: FX510e  
 FX510ec (s vestavěným řezačem) 
 RW-7 Externí navíječ etiket

Výrobce: DTM Print GmbH

Vytvořte etikety s lesklou metalickou 
dekorací! 
Opravdu: lesklé zvýraznění upozorní na vaše etikety. Z tohoto 
důvodu je již dlouhou dobu oblíbená horká ražba. 

Ražba horkou fólií má však řadu nevýhod. Má vysoké pořizovací 
náklady. Dlouho trvá zhotovení razníku. Změnou návrhu vznikají 
další náklady. Z těchto důvodů musíte vždy vyrobit tisíce etiket 
jednoho designu.

Nová DTM FX510e Foil Imprinting System všechny tyto požadavky 
mění. Nyní můžete jednoduše přidat zářivé, lesklé rámečky, grafiku, 
fonty, pozadí a další předtištěné nebo prázdné etikety. Můžete 
vytisknout právě tolik etiket, kolik skutečně potřebujete. 

Lesklá dekorace na etiketách způsobuje, že Vaše výrobky jsou mezi 
ostatními dobře viditelné, což zvyšuje jejich prodejnost. Vyvolává 
dojem elegance a luxusu, čímž se zvyšuje hodnota vašich produktů.

Návrh etikety po produkci během několika 
minut!

Tiskárna FX510e se snadno používá od počátečního nastavení až 
po plný provoz. Vše, co potřebujete k zahájení produkce etiket 
je součástí balení.

Ke každé FX510e/FX510ec dostanete:

• Software pro návrh etiket NiceLabel® Free 2019 DTM Edition

• Čtyři startovací pásky na roli (zlatá, stříbrná, červená a modrá 
metalíza, každá 101 mm x 30 m)

• Odvíječ štítků pro větší průměr válců podporující až 3” jádra

• Dvouletou záruku po registraci zařízení
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