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Technická specifikace 
Rychlost tisku:  83 mm/vteřinu; 5 metrů/minutu

Způsob tisku:  Barevný laserový – suché tonery

Displej:  4-řádkový, 160 x 64 pixelů, prosvětlený s odstíny šedé barvy

Tiskový procesor:  800/133 MHz

Šířka média:  216 mm 

Šířka potisku:  Až 210 mm 

Délka tisku:  Až 152 metrů na jednu roli samolepících etiket  
  o průměru max. 203 mm 

Typy materiálů:  Schválené materiály pro laserový tisk: Před-vysekaný a  
  kontinuální samolepící papír – lesklý, matný a polyester  
  – bílý, čirý

Kvalita tisku:  1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 x 600 dpi

Zásobníky s inkousty:  CMYK 4-barevný tisk (Cyan, Magenta, Yellow, Black);  
  velkokpacitní kazety pro tisk až 16 500 stránek (výpočet  
  proveden podle směrnice ISO/IEC 19798)

Software:   Program PTPrint 8.0 RIP pro Windows; schválená podpora  
  barev Pantone; snadno obsluhovatelné grafické uživatelské  
  rozhraní

Systém vstupu:  Maximální průměr vstupní role etiket: 203 mm (8”);  
  Vnitřní průměr jádra: 76 mm (3”)

Systém výstupu:  Maximální průměr výstupní role etiket: 203 mm (8”);  
  Vnitřní průměr jádra: 76 mm (3”)

Operační systém:  Windows XP/Vista/7, 16 nebo 32-Bit

Doporučení pro   PC s procesorem Intel® Pentium® nebo kompatibilní, 
systém:  procesor 2 GHz nebo rychlejší, paměť 2GB RAM nebo vyšší,  
  pevný disk s volným prostorem 50 GB nebo větším, VGA video  
  display s rozlišením 1024x768 nebo vyšším, dostupné rozhraní 
  Ethernet 100/1000

Rozměry:  150 cm šířka x 72 cm výška x 55 cm hloubka 

Hmotnost:  Přibližně 91 kg

Provozní prostředí:   Teplota: 20 až 23°C 
  Vlhkost: 40 až 55% relativní vlhkosti  
  Nadmořská výška: 0 – 2000 metrů

Napájení:  220-240 Vstř., 50/60 Hz  
  pohotovostní režím (Stand by): 30 watts, max. odběr: 1000 watts

Certifikáty:  CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A,  
  FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320-1, CE Class A,  
  CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL  
  AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A

Záruka:  1 rok při použití certifikovaného materiálu

Možnosti:  Rozšířená záruka a Smlouva o servisu v místě instalace. 
  FX1000e Matrix Removal Systém

Primera a životní prostředí

Primera se snaží být environmentálně zodpovědným 
dodavatelem nejmodernější technologie digitálního tisku 
etiket. Jako takový zajišťuje recyklaci kazet zdarma po celém 
světě a po celou dobu životnosti tiskárny. Výsledkem je méně 
pevného odpadu s menší spotřebou zdrojů. Všechny naše 
výrobky odpovídají normám RoHS a WEEE.

Inovativní technologie od průmyslového 
leadra

Třiatřicetileté působení Primery v oblasti konstrukce a výroby 
speciálních barevných tiskáren zaručuje, že za Vaší investicí 
stojí vysoce respektovaný výrobce se sídlem v USA a s 
kancelářemi v Evropě, Asii a Latinské Americe. Dodnes bylo 
vyrobeno více než jeden milion tiskáren, které byly prodány 
do více než 179 zemí světa.

Detailní informace o digitálním tisku etiket, možném přínosu 
pro Vaše podnikání, prezentaci zařízení a vytištění Vašich 
vzorků zdarma nezávazně volejte +49 (0) 611 92777-0.

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Německo
Phone: +49 (0) 611-92777-0
Fax: +49 (0) 611-92777-50
E-mail: sales@primera.eu
Internet: www.primeralabel.eu
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SHLÉDNĚTE CX1000e A FX1000e PRODUKTOVÉ 
VIDEO NA VAŠEM CHYTRÉM TELEFONU.
Stáhněte si aplikaci QR čtečky, následně načtěte kód 
Vaším chytrým telefonem.

Hodkovická 8
142 00 Praha 4 Lhotka
Tel: +420 244 471 787,  
 +420 244 472 725 
Fax: +420 241 470 814
web: www.sovte.cz
email: sovte@sovte.cz

http://primera.eu/cs/pages/cx1000e-tiskarna-etiket.html
http://primera.eu/cs/pages/cx1000e-tiskarna-etiket.html
http://primera.eu/cs/specifications/cx1000e.html
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APLIKACE:
•	 Speciální,	bio	a	lahůdkové	potraviny	a	nápoje
•	 Vinařství,	pivovary	a	lihovary
•	 Pražírny	kávy	a	speciální	čaje
•	 Výrobky	z	oblasti	kosmetiky	a	osobní	péče
•	 Doplňky	stravy	a	vitaminy
•	 Privátní	označování	(privátní	značky,	testovací	série,	 
 jazykové mutace)
•	 A	mnohem	víc!

PŘEDNOSTI „IN–HOUSE“ TISKU  
ETIKET BAREVNOU TISKÁRNOU NA 
ETIKETY CX1000e: 
•	 Nižší	náklady	na	etikety	=	vyšší	zisk
•	 Rychlost	a	flexibilita
•	 Rychlá	reakce	na	změny	trhu	a	designu	etiket
•	 Vynikající	kvalita	tisku
•	 Jednoduchý	provoz	–	obsahuje	software	PTPrint
•	 Otvírá	nové	možnosti	na	nových	trzích

Impozantní výkon

Rychlost tisku je 5 m/min. Můžete vytisknout najednou až 
152 m, které odpovídají roli o průměru 203 mm.  
Jakmile práce začne, lze ji ponechat bez dozoru. 
Zabudovaná řezačka automaticky po dokončení práce 
odřízne potiskovaný materiál. Výsledným produktem je role 
potištěných etiket, připravených k aplikaci na Vaše výrobky 
– ručně, poloautomaticky nebo automatickým aplikátorem. 
Skutečně, není nic snazšího nebo zábavnějšího než si 
vyrobit	vlastní	etikety	přímo	na	místě!

Vytiskněte si na své výrobky vlastní etikety 
nejvyšší kvality novou barevnou tiskárnou 
etiket Primera CX1000e

Tiskárna CX1000e tak rychle a snadno vyrobí vaše vlastní 
etikety na místě, že se budete divit, že jste vůbec kdy 
mohli být bez ní. Již nikdy nebudete muset objednávat 
velká množství předtištěných etiket. Nejsou zde žádné 
čekací doby na přípravu ani náklady na nastavení. Pouze 
importujete své tiskové soubory do dodaného softwaru 
PTPrint™,	určíte	potřebný	počet	a	stisknete	“PRINT!“	
Je	to	tak	snadné!	

Tisk vlastních etiket šetří čas a peníze také jinak, neboť 
změny návrhu mohou být provedeny ihned, takže 
nebudete mít zbytečné zásoby – tisknete pouze etikety, 
které potřebujete, a když je potřebujete. Také náklady na 
etiketu jsou téměř vždy významně nižší než od externích 
dodavatelů.

Výjimečná kvalita tisku

Jednou z nejlepších vlastností tiskárny CX1000e je 
její neuvěřitelná kvalita tisku – 2400 dpi. Porovnáním 
se zařízeními s 1200 nebo 1600 dpi zaznamenáte 
pozoruhodný rozdíl v celkové kvalitě. Výstup z CX1000e 
má mnohem sytější a daleko zářivější barvy. Tiskový bod je 
prakticky nepostřehnutelný. A pro nejpřesnější řízení barev 
je obsažena podpora Pantone®.

Pokročilé tonery a kazety

Pro	flexibilitu	potiskovaných	materiálů,	odolnost	ale	i	
nízkou cenu vyvinul výrobce tonery na bázi mikroskopicky 
jemného suchého prášku. Toner od Primery je pro svou 
odolnost vůči vodě a pro dlouhodobou odolnost proti 
UV záření a otěru jedním z nejlepších v oboru. Čtyři 
tonerové velkokapacitní kazety se snadno vymění během 
několika sekund z přední strany zařízení. Každá kazeta má 
zabudovaný paměťový čip s výrobním číslem, a podle něj je 
pak průběžně při nastavené úloze sledován úbytek toneru, 
resp. kolik toneru ještě zbývá. To vám dovolí vybrat ty 
správné kazety pro vytištění požadovaného množství etiket. 
Pomáhá to zabránit stavu, kdy dojde toner uprostřed práce. 
Také tím využijete všechen toner v každé kazetě a ušetříte 
tak ještě více peněz.

Široká škála materiálů

CX1000e tiskne na mnoho různých etiketovacích materiálů 
vhodných pro laserový tisk, od prostých tlakově citlivých 
papírů k bílým a průhledným polyesterům atd. K dispozici 
je široká škála matných, pololesklých, vysoce lesklých 
a speciálních materiálů pro etikety schválených pro 
potraviny a nápoje. Dokonce máme schválenu novou řadu 
ekologických materiálů, které jsou 100% recyklovatelné. 

Vytištěné etikety jsou vodě odolné a vysoce odolávají i 
poškrábání, ušpinění a roztržení. Byly speciálně vyvinuty 
pro nejlepší výsledky ve své třídě s tonerem používaným 
v tiskárnách etiket Primera CX. Většina populárních 
předem vyseknutých velikostí je k dispozici skladem a jsou 
připraveny pro okamžitou expedici. Můžete si též objednat 
specifické zákaznické velikosti.

FX1000e systém pro odstranění mřížky 
od firmy PRIMERA je dokonalým 
příslušenstvím k CX1000e tiskárně 
barevných etiket. FX1000e plně 
automatizovaně a v jednom procesu 
odstraní odpadní mřížku, rozřeže a 
převine etikety na hotové role.

Navíjení na více 
finálních rolí

Rozřezávač se 7 nožiOdstranění odpadní 
mřížky

Odvíječ
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