AP Serisi Etiket Aplikatörleri

AP serisi etiketleme
Bu aplikatörler, silindirik ambalaj
veya ürünlere yarı-otomatik etiketleme yapmak için mükemmel bir çözümdür. AP360e ve AP362e olarak
iki farklı model mevcuttur.

DX850e Etiket Dispanseri
Otomatik olarak etiketi sıyıran ve kullanıcıya sunan DX850e ile manuel etiketleme işlemini hızlandırır ve pratik
hale getirir.

FX400e Termal Folyo Yazıcı
Bu özel yazıcı sayesinde etiketlerinize parlak gümüş veya altın rengi
varak uygulaması yaparak etiketlerinize muhteşem bir hava katabilirsiniz. Tam dijital kullanımı ile yazıdan
graﬁğe ve çerçevelere kadar pek çok
şekil basmak mümkündür.

Fiyat/Performans Lideri

Teknik Özellikler
Baskı Metodu:

Termal mürekkep püskürtme
(Primera Imaging Perfection ile)

Baskı Çözünürlüğü: 4800 dpi’a kadar
Baskı Hızı:

114 mm/saniye’ye kadar

Baskı Kafası:

Yarı-kalıcı (kullanıcı tarafından değiştirilebilir)

Kartuşlar:

Cyan, Magenta, Yellow ve Black için bağımsız kartuşlar
(pigment veya dye seçenekleriyle)

Renkler:

16,7 milyon renk

Renk Eşleştirme:

Z-Color Renk Eşleştirme Yazılımı

Baskı Genişliği:

19 mm ila 209 mm

Etiket Genişliği:

38 mm ila 212 mm

Etiket Tipleri:

Kendinden yapışkanlı bobin etiketler

Etiket Algılama:

Die-cut algılama, reﬂektif label mark algılama ve
sürekli besleme

Besleme Bobini:

152 mm dış çap, 76 mm iç çap

Mürekkep Seviyesi
Takibi:

Yazılımsal tüketim hesaplama ve kalan baskı adedini
gösterim

Uyarı Işıkları:

Güç, Duraklama ve Mürekkep Seviye Uyarısı

Kontrol Butonları:

Duraklama, Besleme ve Etiket Çıkarma

İşletim Sistemi
Uyumluluğu:

Windows Vista/7/8/10 (32-bit veya 64-bit) ile
Mac OS X 10.6 - 10.10

Bağlantı Arabirimi:

USB 2.0

Etiket Yazılımı:

NiceLabel SE Primera Edition
(Diğer etiket ve graﬁk yazılımları da kullanılabilir

Güç Kullanımı:

12 VDC, 5.0 Amper

Güç Beslemesi:

220-240 VAC, 50/60 Hz

Sertiﬁkasyonlar:

UL, UL-C, CE, FCC Class B

Ağırlık:

16,6 kg

Boyutlar:

438 mm genişlik x 231 mm yükseklik x 438 mm derinlik
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Tam Renkli Etiketleri Hızlıca ve
Kolayca Basın!!
LX900e, Primera’nın en hızlı ve en ekonomik renkli
etiket yazıcısıdır. Bünyesinde barındırdığı son teknoloji, yüksek çözünürlüklü mürekkep püskürtme
teknolojisi sayesinde ürünleriniz ve ambalajlarınız
için parlak ve mükemmel etiketler basmanıza
imkan tanır. Bağımsız mürekkep tankları sayesinde
sadece biten kartuşu değiştirerek para ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Primera LX900e ile metin, graﬁk, fotoğraf, çizim, iki boyutlu veya linar barkodları yüksek çözünürlük ile yazdırabilirsiniz. LX900e ile artık etiketleri sadece ihtiyacınız
olduğunda, ihtiyacınız olduğu kadar basabileceksiniz.

Primera’nın En Hızlı Masaüstü
Etiket Yazıcısı

Mükemmel Baskı Kalitesi
LX900e, bir masaüstü mürekkep püskürtmeli yazıcıda bulunabilecek en gelişmiş baskı sistemine sahiptir. Primera
Imagıng Perfection adlı bu sistem sayesinde keskin metin
ve graﬁkleri ve en gerçekçi fotoğraﬁk baskıları yapmak
mümkün olmaktadır.
Sadece 4 pL renkli ve 5,5 pL siyah damlacık boyutu ile
dünyanın en küçük endüstriyel-seviye damlacık boyutlarına sahip olan LX900e, diğer 1200 dpi yazıcılara karşılık
4800 dpi gibi oldukça yüksek bir çözünürlükte baskı yapabilmektedir.

Primera LX900e ile saniyede 114 mm’ye kadar hızlarda etiket basabilirsiniz. Optimal ﬁyat/performans değerini yakalamak için LX900e’nin birden fazla baskı kalitesi modu
mevcuttur. Ayrıca etiket ihtiyacınızın artması durumunda
bir PC’ye birden fazla LX900e bağlayarak etiket üretimini
artırabilirsiniz. İster onlarca, isterseniz binlerce etiket
basın, bir masaüstü etiket yazıcıdan hiç beklemediğiniz
derecede hızlı ve kaliteli sonuçlar alacaksınız.

Kullanımı ve Bakımı Ekonomik
LX900e’de Cyan, Magenta, Yellow ve Black olarak dört adet birbirinden bağımsız
mürekkep kartuşu bulunmaktadır. Böylece bir renk bittiğinde sadece biten rengin
yerine yeni kartuşu takarak kullanıma devam edebilir ve baskı maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca bu özelliği sayesinde LX900e tek veya iki kartuşlu sistemlere göre daha çevrecidir.
Baskı kafası yarı-kalıcı olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir alet yardımı olmadan sökülüp değiştirilebilmektedir.

Çeşitli Etiket Tipleri

En İyi Endüstriyel Etiket Yazıcı

LX900e, farklı uygulamalar için seçilmiş, mürekkep
püskürtmeli baskıya uygun etiket malzemelerine
baskı yapabilir. Bu malzemeler suya dayanıklı parlak,
yarı parlak veya mat kağıt etiketler, Primera TuffCoat
Extreme beyaz ve şeffaf ﬁlm etiketler ile BOPP etiketler olarak sıralanabilir. Bu etiket malzemelerinin hepsi
yüksek mühendislik ürünü olup, sınıfının en iyi malzemeleridir ve su, sürtünme ve güneş ışığı gibi etkilere
karşı dirençlidirler. Böylece her alana, her ürüne
uygun, yüksek kaliteli etiket malzemeleri kullanımı
mümkün olmaktadır.

Yüksek baskı hızı, mükemmel baskı kalitesi ve makul işletim maliyetleri ile uygun etiket başı birim maliyetleri sayesinde Primera LX900e en iyi masaüstü renkli etiket yazıcı
unvanını kolaylıkla kazanmaktadır. Primera LX900e ile
ürünlerinize hakettiği kalitede ancak uygun ﬁyatlı etiketler basmak mümkündür.

Geniş Uygulama Alanları
LX900e ile ürünleriniz için profesyonel kalitede, birinci
sınıf etiketler basabilirsiniz. Standart ürün ve paketleme etiketlerinin yanı sıra;
•
•
•
•
•

Uzun metraj baskı öncesi prova baskı
Renkli logolu veya renk ayrımlı barkod baskıları
Deneme üretimleri
Numune ürün etiketi basımı
Özel üretim veya sınırlı sayıda üretim ürün etiketi
basımı
• “Private label” ürün etiketlerinin basımı
• Promosyonel etiket baskısı mümkündür.

LX900e Pek Çok Ürün Etiketi İçin Uygundur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pişmiş gıdalar
Mumlar
Şekerleme ve tatlı
Temizlik malzemeleri
Kimyasallar
Kahve ve çay
Kozmetik
Tatlı, kek ve pasta
Hediyelik ürünler
Gurme gıdaları ve özel
gıda ürünleri
Bal
Reçel, marmelat ve
jöle
Esans ve parfüm
Kuruyemiş
Yaş

• Organik ve doğal gıda
ürünleri
• Kişisel bakım ürünleri
• Evcil hayvan ürünleri
• Soslar
• Okul etiketleri
• Sabun ve şampuan
• Baharat ve bitkisel
ürünler
• Şuruplar
• Vitamin ve benzeri
gıda takviyeleri
• İlaçlar
• Alkollü ve alkolsüz içecekler
• Elektronik aletler
• Ve fazlası!

