
Atuomatisk konturskärning av Etiketter

LX610e utskrift och precisionsstansning är integrerad i ett en-
kelt, tidsbesparande steg. Importera bara din design och välj ett 
utskriftsformat. Välj bland vanliga färdiga konturer - till exempel 
kvadrater, cirklar eller rektanglar i valfri storlek, eller ett kontursnitt 
som automatiskt och exakt följer bildens kontur. Du behöver aldrig 
beställa en anpassad etikett igen!

Bästa utskriftskvalitet – på manga olika material

LX610e producerar fantastiska professionella etiketter med färg-
bläckstråleteknik med upp till 4800 dpi. Med LX610e kan du välja 
mellan en mängd olika etikettmaterial, såsom DTM White Gloss 
Polyester, DTM Clear Gloss Polyester och DTM White Gloss Paper. 
Ytterligare material från DTM original etikettlager finns tillgängliga 
om du endast använder skär-funktionen.

LX610e Colour Label Printer 
Skriv ut, och skär ut etiketter I vilken storlek eller form du vill 
- I en och samma maskin!

http://dtm-print.eu/sv/pages/lx610e.html
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Teknisk specifikation
Printmetod: Thermal inkjet

Upplösning: 1200 x 1200 dpi native; upp till 1200 x 4800 dpi

Print/Cut hastighet: För-stansad media: Up to 114,3 mm i  
 sekunden (4,5”). Skärhastigheten beror på  
 form och storlek på figuren/banan

Bläck: CMY bläckpatron, Process svart

Färger: 16,7 millioner färger

Printbredd: För-stansad media: 13 mm (0,5”) to 127 mm (5”) 
 ej utskuren media: 13 mm (0,5”) to 104 mm  
 (4,1”)

Mediabredd: För-stansad: 54 mm (2,125”) to133 mm (5,25”) 
 Skärbredd: 121 mm (4,75”)

Mediatyper: Material på rulle:  
 Tags, Etiketter eller kontinuerlig media.

Mediasensor: Flyttbar “se igenom” sensor för konturskurna  
 etiketter, reflektionssensor för Etiketter och tags  
 med Black Mar; kontinuerlig media,  
 förtryckta Etiketter och tags

Rulldiameter: 152 mm (6”) max diameter på 76 mm (3”)  
 inner-core

Operativsystem: Windows® 7/8/10+

Data Interface: USB 2.0

Etikett Design/ Primera PTCreateTM programvara ingår. 
Skärprogram: PTCreateTM Pro finns som tillval för en extra  
 kostnad.

Electrical Rating: 12 V DC, 5.0 A

Power Requirements: 100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 watt

Certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Weight: 5,7 kg

Dimensions (WxHxD): 345 mm x 432 mm x 242 mm

Tillverkare: Primera Technology Inc.

Funktioner
LX610e kombinerar färgetikettutskrift med upp till 4800 dpi med 
en inbyggd digital skärningsmekanism. Denna desktop-maskin 
levereras komplett med intuitiv, lättanvänd programvara för att 
skriva ut, och form-skära egna Etiketter. Användaren kan snabbt 
producera anpassade etiketter av praktiskt taget vilken storlek 
och form som helst inom bara några minuter. Dessutom kan 
för-stansade etiketter och taggar skrivas ut precis som en kon-
ventionell etikettskrivare.

PTCreateTM Pro

Med den medföljande PTCreateTM-programvaran kan du im-
portera bilder och skära olika etikettformer. Uppgraderingen till 
PTCreateTM Pro utökar funktionerna för LX610e ytterligare genom 
att lägga till flera ytterligare verktyg, inklusive import av olika filer 
som .psd, .ai och .pdf. Kraftfulla funktioner som skiktning, export 
av bilder och skärning av konturer kring intrikata konstverk är en 
del av PTCreate Pro. En automatisk spårnings- och skär-funktion 
är särskilt användbar för att skriva ut och klippa komplicerade 
former och mönster.

Bläck och Substrat

Med LX610e finns två olika typer av black, och en mängd olika 
etikettmaterial. Dye-baserat bläck skriver ut ljusa och bjärta fär-
ger som är perfekta för Premium etiketter. Pigmentbaserat bläck 
skriver ut etiketter som är något mindre färgstarka, men som tål 
solljus och vatten i flera år. De matchar också närmare du får från 
flexo-bläck från tryckeri. Etikettmaterialet kan vara glossy eller 
matt papper, polyester och polypropen. ICC-färgmatchning är 
också inbyggd och laddas automatiskt beroende på vilket bläck 
och material som används.
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