
Print en snij etiketten in elke vorm of elk formaat 
- alles in één eenvoudig en onbeheerd proces.

Geïntegreerd automatisch contoursnijden
Met de LX610e kan u geïntegreerd afdrukken en snijden in één 
snelle en eenvoudige stap. Importeer gewoon uw ontwerp en 
selecteer een snijformaat. U kan ook kiezen uit standaard uit-
sparingen zoals vierkanten, cirkels of rechthoeken van elke grootte 
of een contouruitsparing die automatisch en precies de vorm van 
de afbeelding volgt. U hoeft nooit meer een aangepaste matrix 
te bestellen.

Betere afdrukkwaliteit en een grotere verscheidenheid aan media
De LX610 produceert uitstekende etiketten van professionele kwaliteit met kleurenprints tot 4800dpi. 
Met de LX610e kunt u kiezen uit een breed scala aan media, waaronder glanzend polyester, 
glanzend transparant polyester en glanzend wit papier. Andere materialen zijn eveneens beschikbaar 
bij Tasco wanneer u voorgesneden etiketten gebruikt.

Eigenschappen
De LX610e combineert het printen van kleurenetiketten met een ingebouwde digitale stansmachine. 
De desktop printer wordt geleverd met gebruiksvriendelijke software voor het indelen van print- en 
snijbestanden. Gebruikers kunnen snel aangepaste labels van vrijwel elke grootte of vorm produceren 
binnen slechts enkele minuten. Bovendien kunnen voorgestanste labels en tags door de machine 
worden gevoerd om te printen, net als elke andere desktoplabelprinter.

PTCreateTM Pro
Met de meegeleverde PTCreate software bent u klaar om afbeeldingen te importeren en labels 
in verschillende vormen te snijden. Upgraden naar PTCreate Pro breidt de mogelijkheden van de 
LX610e verder uit door vele extra tools toe te voegen, waaronder het importeren van verschillende 
bestanden zoals .psd, .ai en .pdf. PTCreate Pro bevat krachtige functies zoals afbeeldingen importeren 
en contouren tekenen rond complexe composities. Een automatische teken- en snijfunctie is met name 
handig voor het afdrukken en snijden van complexe vormen en ontwerpen.

Inkt en substraten
Voor de LX610e zijn twee verschillende soorten inkt en een grote verscheidenheid aan substraten 
beschikbaar. Dye-based (op kleurstof gebaseerd) inkten drukken heldere en levendige kleuren af die 
perfect zijn voor verschillende label-toepassingen. Op pigment gebaseerde inkt drukt etiketten af die 
iets minder helder zijn maar jarenlang bestand zijn tegen zonlicht en water. Ze komen ook beter 
overeen met de uitvoer die u krijgt van flexo-inkten. Substraten kunnen glans- en mat papier, PVC, 
polyester en polypropyleen zijn. ICC-profielen (kleurafstemming) zijn ook ingebouwd en automatisch 
geladen, afhankelijk van welke inkt en welk substraat er wordt gebruikt.
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Specificaties

Print Method: Thermal inkjet
Print Resolution: 1200 x 1200 dpi native;  up to 1200 x 4800 dpi
Print/Cut Speeds: Pre-die cut media: Up to 114.3 mm per  second. Digital die-cut 

speeds are dependent upon the image being cut
Ink: Single high capacity CMY ink cartridge, process black
Colours: 16.7 million
Print Width:  Pre die-cut: 13 mm to 127 mm  

Die-cut: 13 mm to104 mm
Media Width:  Pre die-cut: 54 mm to133 mm  

Die-cut: 121 mm
Media Types: Roll-fed pressure-sensitive labels, roll-fed tags, fan-fold labels or tag
Media Sensing:  Moveable see-through sensor for die-cut  labels, reflective sensor for 

labels and tags with black stripe; can use continuous and pre-printed 
labels and tags

Supply Roll: 152 mm maximum diameter on 76 mm core
Operating Systems: Windows® 7/8x/10+
Data Interface: USB 2.0
Label Design/Die-Cutting 
Software: 

Primera PTCreateTM Software  included. PTCreateTM Pro is available 
for an additional fee.

Electrical Rating: 12 V DC, 5.0 A
Power Requirements: 100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 watts
Certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class A
Weight: 5,7 kg
Dimensions (WxHxD):  345 mm x 432 mm x 242 mm

LX610NL01 - Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.
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Surf naar www.tasco.be om het filmpje 
te bekijken of scan de QR-code.P
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