
De snelle en compacte printoplossing voor 
productie-, POS- en POI-toepassingen

De DTM CX86e is de kleinste kleuren-toner-
printer op de markt. Het toestel helpt bedrijven 
om veelzijdige en professionele kleurenetiketten 
te produceren. Etiketten die zijn geprint met 
de CX86e vallen veel meer op ten opzichte van 
standaard zwart-wit labels die zijn geprint met 
thermische printers.

Of het nu gaat om vouchers, coupons, kortingsbonnen, ID-tags met foto, bezoekersbadges, prijs- en 
promotiestickers, zelfklevende, hoezen, etiketten voor karton en dozen, met de DTM CX86e is het 
snel en makkelijk om kwalitatieve kleurenlabels te printen. Kleurenetiketten op uw product trekken de 
aandacht van de klant en verhoogt de verkoop.

Door het compacte formaat is de CX86e overal klaar voor gebruik en makkelijk te vervoeren. Het 
toestel kan op verschillende manieren worden gebruikt, waaronder ook voor personalisatie. Breng 
uw advertentiecampagnes, kraampjes en beurzen naar een nieuw niveau door klanten in staat te 
stellen om ter plaatse te personaliseren.

Eigenschappen

Dry Toner Technology. Geen stock meer nodig. Net zoals bij laserprinters kan u gewoon papier 
gebruiken dat 100% waterdichte en Uv-bestendige afdrukken geeft.

Wat is LED-Technologie? Het afdrukproces is vergelijkbaar met laserprinters, waarbij droge toner 
op het labelmateriaal wordt gebracht via een verwarmingseenheid (fuser). De digitale LED-technologie 
levert afdrukken met hoge resolutie. Dankzij deze technologie heeft de printer minder ruimte nodig, 
is hij compact, milieuvriendelijk, energiezuinig en gebruikt aanzienlijk minder grondstoffen en energie 
in het productieproces. LED-printkoppen hebben geen bewegende delen, waardoor ze robuust en 
uiterst betrouwbaar zijn.

CMY driekleurencartridge. Met de DTM CX86e vereenvoudigt u uw magazijnbeheer, omdat u 
slechts één toner op voorraad hoeft te houden en uw productie kunt versnellen. De driekleurentoner 
wordt binnen enkele seconden vervangen en het apparaat is klaar voor gebruik zonder vertragingen.

Ethernet en WLAN verbinding. Vergeet vervelende USB-kabels die uw weg blokkeren of u 
dwingen naast de printer te gaan staan. Verbind de CX86e via Ethernet of WLAN met uw netwerk 
en print eenvoudig vanaf een onbeperkt aantal clients in het netwerk.

Stel taken in enkele minuten in. Kies NiceLabel DTM 2019 Free Edition voor eenvoudige 
creaties van etikettenontwerpen of upgrade voor het importeren van gegevens en het afdrukken van 
variabele gegevens. De printer kan ook worden gebruikt met andere populaire software voor etiketont-
werp, zoals BarTender en grafische software, zoals Adobe Illustrator en andere Windows toepassingen. 
PDF’s afdrukken? Voor gebruiksgemak kunt u rechtstreeks vanuit Acrobat Reader afdrukken.
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Specificaties

Print Method: Full-colour electrophotographic with three separate LED print       
engines (CMY)

Print Resolution: 1200 x 1200 dpi
Toner cartridge: CMY three-colour toner cartridge
Max. Media width: 86 mm
Max. Media Length: 551 mm
Cutter: Built-in rotary cutter (cutting length 53-551 mm)
Media feed: External material feed via roll, continuous feed paper in zigzag 

folding or single sheet; Sheet feed: cut to size material in sizes from 
25 - 86 mm width and 53 - 551 mm length

Media Types: Self-adhesive labels or tags, dry toner approved films. 
Media Sensing: Moveable transmission sensor for die-cut and through hole labels; 

Moveable reflective sensor for labels and tags with black stripe; can 
also use continuous and pre-printed labels and tags

Cut detection: black mark (up/down) - center holes - side holes - notch - GAP - 
defined length on continuous roll

Operator Display: Mono-LCD; 16 characters x 2 lines
Operating system: Windows 7/10 +, Windows Server
Memory: 512 MB

ROM: 64 GB
Interfaces: USB 2.0, Ethernet (1000BASE-T / -T /10BASE-T, WLAN (optional), 

GPIO control port
Software: NiceLabel Free 2019 DTM Edition included. Upgrade for data import 

and Variable Data Printing. Can also be used with most other 
popular label design and graphics software programs

Power supply: 220 to 240 V AC, 50/60 Hz; 110 V upon request
Approvals: CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH
Weight: Approx 9.5 kg
Dimensions (WxHxD): 198 x 380 x 195 mm
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CX86EN01 - Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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Surf naar www.tasco.be om het 
filmpje te bekijken of scan the QR code.


