Ud-/opruller til LX-Serie Labelprintere

To-i-en føderulle og opruller!
Den nye LX-opruller sparer dig for tid og besvær med manuelt at spole etiketterne op på kerner. Oprulleren
kan spole på både større og mindre kerner end de normale 51 mm. Ved at bruge LX-føde- og/eller opruller,
kan labelproduktionen gøres nemmere og mængden øges.
Enkel proces
Så snart opruller og/eller føderulleholderen er forbundet til printeren, kan større produktioner sættes i gang,
nemt og kontinuerligt. En tone vil lyde, når oprulningen er færdig.

Føderulle og opruller til LX400e
Kombinationer:
Etiketter på store spoler
monteres på føderulleholder

Spol dine printede etiketter
op med oprulleren

Funktioner:
•
•
•
•
•

Kompatibel med Primeras LX400e labelprinter
Nem at bruge
Tidsbesparende
Gør det nemt at anvende labels på andre størrelser ruller
Man sparer den manuelle oprulning

Specifikationer

Kombiner de to – føderulle og opruller sammen

•
•
•
•

Holderen kan justeres fra 46 til 76 mm
Etikettebredde maks. 120 mm
Udvendig rullediameter på op til 170 mm
Stopper automatisk,
når en rulle er tom

Opruller til LX900e
Funktioner:

Spol dine egne labels
med oprulleren
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Nem at justere

•
•
•
•
•

Specifikationer
•
•
•
•
•

FOR MERE INFO,
besøg os på PRIMERALABEL.EU

Kompatibel med Primeras LX900e labelprinter
Nem at bruge
Tidsbesparende
Gør det nemt at anvende labels fra tredje part
Man sparer den manuelle oprulning

Holder kerner op til 76 mm
Etikettebredde maks. 220 mm
Udvendig rullediameter på op til 250 mm
Justerbart oprulningstræk
Stopper automatisk og en tone lyder, når en rulle er tom
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