
LX-серия
Пълноцветни или монохромни 

принтери за етикети
oт Primera – най-успешният производител на специализирани принтери!

LX200e Принтер за Етикети
• Черен мастилено-струен печат
• Резолюция до 1200 dpi
• Максимална ширина на печата 108 мм
• NiceLabel™ SE Primera Edition софтуер
• Windows® XP/2000/Vista®

LX400e Принтер за Етикети
• Цветен мастилено-струен печат
• Резолюция до 4800 dpi
• Максимална ширина на печата 108 мм
• NiceLabel™ SE Primera Edition софтуер
• Windows® XP /2000/Vista® или Mac® OS X, 

10.2 или по-висока

35 години опит и повече от 1 милион продадени 
мастилено-струйни, термални и матрични принтери!

Настолните принтери от LX серията на Primera изпол-
зват последните мастилено-струйни технологии за
печат с висока разделителна способност на пълноцве-
тни или монохромни етикети с брилянтно качество. С
резолюция от 4800 DPI (1200 DPI монохромно) и висо-
коскоростна производителност тези компактни и до-
стъпни принтери пе-чатат върху широка гама
различни етикети, бар кодове, маркировачни мате-
риали, включително лъскави, полу-лъскави и мат ети-
кети. Изображенията отпечатани на лъскави етикети

са защитени от надраскване, размазване и са водо-
устойчиви.
LX серията принтери са идеални за следните отрасли и
приложения:
• Консерви • Винарска промишленост
• Тест маркетинг • Натурални продукти
• Къси специализирани тиражи
• Промоционални етикети
• Бутилиране на вода
• Карго етикети
• И много други!

Печатай цветни или монохромни етикети според нуждите!

LX810e Принтер за Етикети
• Цветен мастилено-струен печат
• Резолюция до 4800 dpi
• Максимална ширина на печата 210 мм
• NiceLabel™ SE Primera Edition софтуер
• Windows® XP /2000/Vista® или Mac® OS X, 

10.2 или по-висока

http://primera-europe.eu


Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germany 
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
Internet: www.primera-europe.eu
Email: sales@primera-europe.eu

Новата CX1200e Дигитална Цветна Преса

Предоставя възможност за бързо производство на малки и големи тиражи пълноцветни етикети на изкючително ниска цена.  
Използвайки едни от най-съвременните лазерни технологии, CX1200e дава възможност за качество, скорост и гъвкавост много-
кратно по-евтина от другите на пазара преси.  Ще можете да произвеждате един или десетки хиляди етикети на тираж бързо и на
високо конкурентна цена.

Със своята висока производителност,
30,5 см диаметър и 21,5 см ширина на
ролките, допълнително уголемени то-
нер касети и достъпна цена, CX1200e е
най-добрата инвестиция за производ-
ство на големи тиражи етикети!

© 2009 Primera Europe GmbH. All rights reserved. Primera is a registered trademark of Primera Technology, Inc. Mac and Mac OS are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective companies.
Specifications are subject to change without notice. All data and company names used in sample output are fictitious. 090212pri
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Сравнителна таблица на различните модели принтери за етикети
LX200e LX400e LX810e CX1200e

Print method Inkjet Inkjet Inkjet Colour laser

Maximum print resolution 1200 dpi 4800 dpi 4800 dpi 2400 dpi

Maximum print width 108 mm 108 mm 210 mm 210 mm (fixed)

Maximum print length 610 mm 610 mm 610 mm up to 381 m

Maximum print speed 50,8 mm/sec 25 mm/sec 50,8 mm/sec 137 mm/sec (8,3 m/min)

Ink cartridges Single

Dye- or pigmentbased 
monochrome ink

Single

One Multicolour (CMY) with 
Process Black (K)

Dual

Colour (CMY)
Black Dye-Based or

Black Pigment-Based

CMYK 4-colour printing

(Cyan, Magenta, Yellow, Black)
4500 m extra high yield

cartridges

Windows XP/2000/Vista Yes Yes Yes Yes

Mac OS X v10.2 (or higher) No Yes Yes No

Media/Substrate types Roll-fed pressure-sensitive
labels, roll-fed tags, fan-fold
labels or tags, tickets and
coupons

Roll-fed pressure-sensitive
labels, roll-fed tags, fan-fold
labels or tags, tickets and
coupons

Roll-fed pressure-sensitive
labels, roll-fed tags

Self-adhesive label stock
and approved films

Case construction ABS plastic ABS plastic Metal Metal, ABS plastic

Media cutter (optional) Yes Yes No FS1200 Finisher

Dimensions (W x H x D) 264 x 180 x 389 mm 264 x 180 x 389 mm 432 x 231 x 394 mm 193 x 56 x 56 cm

Weight (kg) 3,2 kg 3,2 kg 13,2 kg 116 kg

European RoHS compliant Yes Yes Yes Yes

FCC, UL, CE and CSA approvals Yes Yes Yes Yes

За повече информация www.primeralabel.eu или на тел: +49 (0) 611-92777-0.
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