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WYSOKA PRl,DKOŚĆ DRUKOWANIA
I NISKA CENA ZAKUPU UMOŻLIWIAJĄ
UŻYTKOWNIKOWI PRODUKCJl, ETYKIET
ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM
I POŻĄDANYM NAKŁADEM

Metalizacja etykiet jest popularna na rynku

od wielu lat,jednak koszty produkcji zawsze

były dość wysokie Trudno jest zmienić pro
jekt bez ponoszenia dodatkowych kosztów

i prawie zawsze ograniczenie stanowi mini

malna ilość zamówienia. Nowa drukarka

foliowa FX570e firmy DTM Print to zmie
nia - dodawanie lśniących zdobień, błysz

czących elementów,grafik, czcionek czy tła

do wcześniej wydrukowanych lub niezadru

kowanych etykiet możliwe jest w ilościach
od jednej sztuki.

FX57 Oe różni się od poprzedniego modelu

FX500e nie tylko wyglądem. Oprócz nowej
obudowy drukarka zawiera wewnętrzny,

wielofunkcyjny uchwyt na rolkę umożliwia-

FX510E NOWE ROZWIĄZANIE
DO FOLIOWANIA I METALIZACJI ETYKIET
Błyszczące zdobienia na etykietach sprawiają, że produkty nimi
opatrzone w wyraźny sposób wyróżniają się na półce. Kolorowe,
metalizowane etykiety podnoszą wartość produktów i bezpośrednio
przekładają się na wzrost sprzedaży.

FX57 Oe jest akcesorium do dowolnej

teru. Użytkownicy FX51 Oe mogą dodawać

(od lutego br. firma nosi nazwę DTM Print).

wanych, jak i już zadrukowanych etykiet,

serowych lub przeznaczonych wyłącznie

wane przy użyciu druku atramentowego, la

drukarki etykiet z serii LX firmy Primera
Nadaje się do drukarek atramentowych, la

lśniące zdobienia zarówno do niezadruko

niezależnie od tego, czy zostały wyproduko

do aplikowania folii. Proces nadruku jest

serowego czy offsetowego.

wydrukować praktycznie każdy projekt: ob

Z nową drukarką FX51 Oe dostępne są nie

całkowicie cyfrowy, dzięki czemu można
ramowania, grafikę, czcionki, tła i inne.

ELEGANCJA I LUKSUS
Dzięki nowej drukarce foliowej FX51 Oe

firmy DTM Print możliwe jest nadanie etykietom eleganckiego, luksusowego charak-

tylko folie metalizowane w kolorach złotym,

ne do projektowania logo lub innych obsza
rów graficznych na etykiecie. Urządzenie
jest dostępne w dwóch wersjach: obok

standardowego FX51 Oe występuje model
FX51 Oec z wbudowanym nożem, który

umożliwia cięcie etykiet ciągłych, ze znacz

nikiem pod etykietą i wysztancowanych.

USZLACHETNIANIE ETYKIET
BEZ OGRANICZEŃ
Produkty zawierające błyszczące zdobie
nia na etykietach przyciągają wzrok klienta

i pozwalają wyróżnić się na sklepowych pól
kach. Sama etykieta wydaje się szlachet

niejsza oraz podkreśla jakość i wartość pro

srebrnym, niebieskim i czerwonym, ale tak

duktu. Z luksusem i elegancją kojarzą się

przeźroczysta. Dzięki przeźroczystej folii la-

nale sprawdzą się w przypadku alkoholi,

że kolory biały i czarny matowy oraz folia
minującej można tworzyć etykiety z czę-

ściowymi błyszczącymi dodatkami, ideał-

szczególnie metalizowane akcenty. Dosko
delikatesowych produktów spożywczych
czy kosmetyków.
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jący użycie rolek o rdzeniu do 76 mm.

W nowej wersji dołączone jest również ze

wnętrzne urządzenie do odwijania etykiet

zamontowane na łożyskach wałeczko

wych. Drukarka obsługuje rolki etykiet

PRODUKTY ZAWIERAJĄCE BŁYSZCZĄCE ZDOBIENIA
NA ETYKIETACH PRZYCIĄGAJĄ WZROK KLIENTA I POZWALAJĄ WYRÓŻNIĆ Sil,
NA SKLEPOWYCH PÓŁKACH. SAMA ETYKIETA WYDAJE Sil, SZLACHETNIEJSZA ORAZ
PODKREŚLA JAKOŚĆ I WARTOŚĆ PRODUKTU .

z LUKSUSEM I ELEGANCJĄ KOJARZĄ Sil,

SZCZEGÓLNIE METALIZOWANE AKCENTY. DOSKONALE SPRAWDZĄ Sil, W PRZVPADKU ALKOHOLI,
DELIKATESOWYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH CZY KOSMETYKÓW

DTM Print oferuje również unikalny pro-

o maksymalnej szerokości 114 mm, rdze

dukt - DTM Poły Clear Gloss TT. Jest to no-

254 mm. Drukarka foliowa FX51 Oe - jak

go, który umożliwia produkcję kryształowo

niu do 76 mm i średnicy zewnętrznej do

zapewnia producent - jest bardzo łatwa

i intuicyjna w obsłudze.

wy materiał etykietowy do druku termiczne-

przejrzystych etykiet z nadrukowanymi elementami.

FX51 Oe oraz pozostałe produkty firmy DTM

Print dostępne są w Polsce w ofercie autoryzowanego partnera - firmy Nowe Media.

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW FIRMY DTM PRINT
OPRACOWAŁA AN

