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Primera Technology je jedničkou na trhu ve vy ́robě spe-
ciálních tiskáren. Vyrobili jsme, během naší existence, již
přes jeden milión inkoustových, termálních transferovy ́ch a
jeh-ličkových tiskáren. Z tohoto důvodu si také můžete být
jisti, že Vám nová tiskárna etiket od Primery poskytne roky
bez-problémového fungování a vysokého výkonu. Nejlepší
ze všeho ale zůstává, že LX400e poskytuje opravdu profe-
sioná-lní vy ́sledky za skvělou cenu!

Primera je registrovaná obchodní značka společnosti Primera Technology,Inc. Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní značky jsou majetkem jiny ́ch
příslušných společností. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechna data a společnosti na vzorcích tisků jsou smyšlená. Se souhlasem společnosti ©2009, Primera Technology, Inc.
Přeložila společnost. 190609.

Technické specifikace
Tisková metoda: Inkoust

Tiskové rozlišení: 4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 
600 x 600 dpi

Inkoustová cartridge: Jedna vícebarevná (CMY), černá procesní

Barvy: 16,7 milionů

Barevný profil: Z-Color™ Color Matching Software

Šířka tisku: 19 mm až 101,6 mm

Délka tisku: 19 mm až 609,6 mm

Šířka média: 25,4 mm až 108 mm

Typy médií: etikety citlivé na tlak - v roli, štítky - v 
roli, skládané štítky nebo etikety

Snímání media: Stavitelné průhledové pro odřezávací 
etikety; Odrazové pro etikety a štítky s 
černým pruhem; Souvislý pás štítků; 
Předtištěné štítky

Podávací role: 127mm maximální průměr na 50,8 mm 
jádře Jádro má více omezení – viz. manuál

Upozornění na Vypočítává na základě předchozích tisků a
hladinu inkoustu: hladiny inkoustů počet možných zbýva-

jících výtisků (patentovaná technologie) 

Světelná indikace: Zapnutí, Inkoust

Ovládací prvky: Pauza, založení/podávání, vysunutí

Operační systémy: Windows® XP/2000/Vista™ nebo 
Mac® OS X 10.2 nebo vyšší

Minimální doporučené požadavky na systém:
PC: Pentium® IV nebo vyšší, 512MB RAM, 5GB 

volného místa na HDD, USB 2.0 nebo 
USB 1.1

Mac: 700 Mhz G4 nebo vyšší s 512MB RAM, 
5GB volného místa na HDD,USB 2.0 nebo
USB 1.1

Návrhový software NiceLabel™ SE Primera Edition v balení 
pro etikety: Zařízení lze rovněž provozovat s jinými 

programy pro návrh etiket

Vnitřní napájení: 12 V cc, 5.0 A

Vnější napájení: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 60 wattů

Normy: UL, UL-C, CE, FCC, Clasa A

Váha: 3,2 kg

Rozměry: 264 mmŠ x 389 mmH x 180 mmV (zavřená),
442 mmV (otevřená)

Volby: Řezač médií (74263)
Inkoustová cartridge (53376)

Potřebujete vyrábět větší etikety?
LX810e barevná tiskárna etiket nabízí ty samé skvělé vlast-
nosti jako Vaše LX400e, ale tiskne větší štítky a to až do
maximální šířky 210 mm.

Nejlepší poměr cena/výkon

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden (Německo)
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
www.lxlabel.com
www.primera-europe.eu
E-mail: sales@primera-europe.eu
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Speciální aplikace
LX400e je taktéž ideální pro produkci plněbarevných lístků
a visaček, prodejních kupónů, náramků pro 
pacienty a mnoho dalšího. Volitelný –
snadno instalovatelny ́ řezač médií při-
pojeny ́ vpře du k tiskárně lze posu-
nout dolů a a odstranit jej tak z vy ́-
stupní cesty není-li potřeba. Vstupní 
otvor pro skládané štítky a etikety je 
umístěn v zadní stěně tiskárny.

Hodkovická 8
142 00 Praha 4 - Lhotka (Česká Republika)
Tel: +420 244 471 787

+420 241 471 384
Fax: +420 241 470 814
www.sovte.cz
E-mail: sovte@sovte.cz

Autorizovaný distributor tiskáren etiket a
CD/DVD/BD duplikátorů/tiskáren PRIMERA
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Profesionální - kvalitní výsledky

Není třeba spokojit se s barevnými etiketami pro Vaše
produkty v nízké kvalitě. Neuvěřitelných 4800 dpi
tiskového rozlišení LX400e poskytuje výsledky, které snad-
no předčí jiné současné malonákladové tiskové technolo-
gie. Čtyři vestavěná tisková rozlišení Vám umožní kombi-
naci kvality a rychlosti tisku přesně jak to vaše aplikace
vyžadují. Nezáleží na tom, které zvolíte, Vaše etikety
budou vždy zářivé, pestré a profesionální.

Vytvoření etiket Vám zabere pouze pár minut na Vašich
Windows XP/2000/Vista nebo Mac OS X,10.2 nebo vyšším.
Můžete zkombinovat jakékoli druhy textu, grafiky,
fotogra-fií, ilustrací a čárových kódů.

Přiložený snadno ovladatelný návrhový tiskový software
NiceLabel™ SE poskytuje vše potřebné pro tvorbu základ-
ních designů. Rovněž ale můžete použít grafické podkla-
dy vytvořené v populárních aplikacích Photoshop® a
Illustra-tor®, které Vám poskytují maximální flexibilitu a
kreativitu ve Vašich designech.

Mnoho aplikací

LX400e produkuje nádherné, profesionálně zvládnuté
etikety pro všechny malonákladové, speciální produkty. Je
ideální pro výrobny lahůdkových potravin, vín a stolních
vod, kosmetických přípravků a produktů zdravé výživy.  

Je rovněž perfektní pro různá jiná využití:

• Zkušební tisky před započetím velkokapacitní vy ́roby
• Identifikační štítky na zboží od subdodavatelů
• Štítky pro osobní potřebu
• Slevové štítky
• Plněbarevné polepky obsahující čárové kódy
• A mnoho dalších!

Mnoho variant tiskových podkladů –
rovněž obsahující voděodolné etikety!

LX400e tiskne na celou řadu různých materiálů pro tisk
etiket, štítků, jmenovek a lístků včetně etiket s leskly ́m, po-
lomatným a matným povrchem. Etikety s vysoky ́m leskem
jsou rovněž vysoce odolné proti poškrábání a rozmazání a
v podstatě voděodolné. Je to perfektní řešení pro krabi-
cové etikety které jsou vystaveny vodě, dešti a sněhu.

LX400e umí pracovat s etiketami od šířky 19 mm do 
101,6  mm. Maximální délka etikety je 609,6 mm.

Začněte tisknout snadno a rychle

Od prvotního nastavení až po započetí tisků je u LX400e
vše velice snadné. Navíc vše, co k započetí tisků etiket
potřebujete naleznete v krabici.

Každá LX400e je již dodávána s návrhovým softwarem
NiceLabel SE, ukázkovou rolí etiket s vysokým leskem, ink-
oustovou cartridgí a USB kabelem. Budete schopni tisk-
nout plněbarevné etikety již behem pár minut od vyba-
lení z krabice.

Ušetřete peníze a čas tiskem vlastních
barevných etiket v malých nákladech!

LX400e používá poslední inkoustovou technologii s
vysokým rozlišením k tisku brilantních plněba-

revných etiket produkovaných přímo ve Vaší
kanceláři, nebo ve výrobních prostorách Vaší
společnosti. Disponuje skvělým tiskovým roz-
lišením 4800 dpi a velice rychlou produkcí.
Poskytne Vám stejný výkon jako LX810e,
„větší bratr“ LX400e, ale navíc s menšími
rozměry. Je to ta nejlepší volba pro obchody
a organizace, které vyžadují solidní výkon a
vysokou užitnou hodnotu. Vaše etikety
mohou obsahovat plně barevné fotografie,
ilustrace, grafiku, text a čárové kódy.
Tiskněte je tam, kde právě potřebujete a
když je potřebujete - a v množství, které
opravdu potřebujete! Nejlepší ze všeho
ale je, v závislosti na zvolené kvalitě
potisku, že cena za jednu etiketu může
být výrazně nižší nežli třeba u etiket
tištěných na ofsetových, nebo flexo
tiskárnách.

S LX400e se zbavíte …

• Dlouhých dodacích termínů
• Zastarávajících zásob etiket 

• Poplatků za matrice a návrhyă

• Požadavků na minimální odběry 

Představení LX400e barevné tiskárny

etiket od Primera Technology.

http://primera-europe.eu/cs/pages/lx400.html

