Specifikace LX3000e Color Label Printer
Metoda tisku:

Thermal inkjet with dye nebo pigmentový inkoust

Print Resolution:

600 x 1200 dpi nativní; až 4800 x 1200 dpi

Velikost dopletu:

4 pikolitry

Rychlost tisku:

Až 114 mm (4.5″) za vteřinu

Inkousty:

Samostatná vysokokapacitní inkoustová kazeta CMY, procesní černá

Tisková hlava:

Uživatelem vyměnitelná, víceúčelová tisková hlava

Barvy:

16.7 milionu

Barevné
přizpůsobení:

Barevné profily ICC jsou součástí balení; možnost přidat vlastní barevné profily ICC pro
jiné typy médií

Šířka tisku:

13 mm (0.5″) až 210 mm (8.25″)

Šířka média:

38 mm (1.5″) až 213 mm (8.375″)

Délka tisku:

13 mm (0.5″) až 610 mm (24″)

Druhy médií:

Etikety citlivé na tlak v rolích, štítky v rolích, štítky skládané etikety nebo štítky

Senzory:

Průchozí snímač pohybu pro nepředvysekané etikety; odrazový snímač pro etikety a
štítky s černým proužkem; můžete používat nekonečný pás – kontinuální etikety i
předtištěné etikety a štítky.

Podávání médií:

Interní nebo externí

Navíjecí role:

Maximální průměr 152 mm (6″) na 76 mm (3″) jádru

Řezač:

Vestavěný plně automatický řezač etiket (styl pizza)

Upozornění úrovně
Vypočítá skutečný počet výtisků na základě spotřeby inkoustu v tisknuté grafice
inkoustu:
Světelné kontrolky: Power, Ink
kontrolky:

Pause, Load/Feed, Unload

Operační systémy:

Windows® 7 - 10
macOS – již brzy

Datové rozhraní:

USB 2.0
Wired Ethernet

BarTender UltraLite a NiceLabel Free 2019 DTM Version (Windows)
Software pro návrh
Belight Swift Publisher 5 (Mac) – již brzy
štítků:
Lze použít také s dalšími oblíbenými návrhy štítků a grafickým softwarovým programem.
Požadavky
napájení:

100-240 V AC, 60 W or 12 V DC, 5.0 A

Certifikáty:

UL, UL-C, CE, FCC Class A

Váha:

16.6 kg

Rozměry (WxHxD):

438 mm x 231 mm x 438 mm

Provozní teplota:

10 °C to 35 °C

Provozní vlhkost:

10 % to 60 % RH (bez kondenzace)

Dostupné verze:

LX3000e s dye-based inkoustem (074445)
LX3000e s pigmentovým inkoustem (074446)

Obsah balení:

Barevná tiskárna etiket LX3000e, sada inkoustových kazet CMY, připravená tisková
hlava, jedna startovací role s vysokolesklým papírem 4x3 '' DTM, kabel USB 2.0, napájecí
kabel EU a pokyny.

Doporučené
příslušenství:

DTM Print Label odvíječe / navíječe etiket

Záruka:

36 měsíců (po registraci produktu)

Manufacturer:

Primera Technology, Inc.

