
Thermische folieprinter van industriële kwaliteit  
voor etiketten tot 220mm breed

Voeg glanzende effecten toe aan uw voorbedrukte of 
blanco labels of druk opvallende metallic elementen af 
op transparante en voorgekleurde substraten. De industriële FX810e folieprinter heeft een robuuste 
behuizing en is klaar voor uw jobs. Het kleuren-touchscreen vereenvoudigt de werking en biedt een 
intuïtieve gebruikservaring. 

Gebruik de FX810e als optioneel accessoire voor elke inkjet-, laser-, LED- of thermische labelprinter, 
of enkel voor foliedruk. Of u nu eenvoudige tekst of streepjescodes, het volledige potentieel van randen, 
afbeeldingen, achtergronden, … wil afdrukken, de FX810e print vrijwel elk ontwerp.

Niet enkel glanzende metallic folies in goud, zilver, blauw en rood zijn beschikbaar voor de 
FX810e, maar ook verschillende steunkleuren en heldere folies. Met doorzichtige folie kunt u 
labels produceren met gedeeltelijk glanzende effecten, perfect voor het ontwerp van logo’s of 
andere grafische gebieden op uw label.

Flexibele decoratie of bedrukking van brede labels !

Het is een feit: hoe meer hoogtepunten, hoe meer aandacht. Daarom is hot-stamping op etiketten 
al zoveel jaren populair.

Hot-stamping geld echter een aantal uitdagingen: dure installatiekosten, het bestellen van een stans 
kost tijd, … U kunt de afbeelding niet wijzigen zonder meer kosten te maken en er is bijna altijd een 
oplage van 1000 labels.

Het FX810e folie-opdruksysteem van DTM verandert dat allemaal. Voeg eenvoudig schitterende, 
glanzende elementen toe aan uw voorbedrukte of blanco productlabels. Glanzende metalen decoratie 
en gedeeltelijk glanzende, doorzichtige elementen op etiketten zorgen ervoor dat uw producten 
opvallen, waardoor u meer kunt verkopen.

Wil je het eenvoudig en minder avontuurlijk houden? Kies gunstig afdrukken in één kleur (bijvoorbeeld 
alleen zwart) voor het toevoegen van gegevens aan een voorgedrukt etiket of voor het snel en nauw-
keurig afdrukken van etiketten in één kleur.

Druk zo weinig of zo veel tegelijk af als u daadwerkelijk nodig heeft en druk zo klein of zo groot als 
u zelf wilt. De FX810 past zich perfect aan uw behoeften aan.

Gebruiksvriendelijkheid !

Van de eerste installatie tot de volledige werking, de FX810e is gemakkelijk te gebruiken. Bovendien 
zit alles wat u nodig heeft om te beginnen in de doos.

Elke FX810e wordt geleverd met:

• NiceLabel® Free 2019 DTM Edition label design software
• Eén zwart startlint van 220mm + vier metallic linten van 100mm elk (goud, zilver, rood en blauw)
• Afwikkelaar voor rollen met een buitendiameter tot 25,5cm
• Twee jaar garantie na productregistratie

DTM FX810e Folie Print Systeem
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Specificaties

Print Method: Thermal transfer & direct thermal
Print Resolution: 300 dpi (12 dots/mm)
Max. Print Speed:  101.6 mm (4”) per second
Max. Print Width: 219.5 mm (8.64”)
Max. Print Length: 1016 mm (40”)
Media Width: 108 - 255 mm (4”- 10“)
Media Thickness: 0.05 - 0.25 mm (0.002” - 0.01”)
Media Types: Roll-fed continuous, die-cut or black mark labels or tags; roll-fed 

tags with hole
Media Sensing:  Movable reflective sensor and central aligned transmissive sensor
Supply Media Roll: 38.1 - 76.2 mm (1.5-3”) ID core with max. 254 mm (10”) OD
Ribbon Width: max. 220 mm (8.66”)  

Recommendation: Choose the ribbon width depending on your 
layout. If your layout covers only 100 mm of the label,  use a 100 
mm wide ribbon roll.

Max. Ribbon Length: 300 m (981’)
Supply Ribbon Roll: 25.4 mm (1”) ID core   

with max. 68 mm (2.67”) OD
Ribbon Types: Wax, wax/resin, resin  

Recommended Ribbons: 
DTM Print certified thermal transfer  ribbons in metallic colours 
(gold, silver, blue, red), spot colours and clear foil

Included: Sturdy external passive label unwinder
Data Interface:  USB 2.0, Ethernet 10/100
Electrical:  AC input: 100-240 VAC, 50/60 Hz  

DC output: 24 VDC, 2.4A
Software (included):  NiceLabel Free 2019 DTM Edition
Operating Systems: Windows 7/10
Printer Language: EZPL, GEPL, GZPL
Indicator Lights: Power/Standby, Feed/Pause/Cancel  (Ready: Green, Error: Red)
Controls: Power/Standby button with dual colour  LED frame, Feed/Pause/

Cancel dual-coloured button (Ready/Error), calibrate button at rear 
panel

Certifications: CE, FCC Class B, RoHS
Weight: 11.7 kg (25.8 lbs)
Dimensions (WxHxD): 432 mm x 224 mm x 221 mm (16.9” x 8.8” x 8.7”)
Note: Colour label printers are not included in the price of the FX810e 

Foil Imprinting  System.
Options: FX810e cutter module  

RW-7 External Label Rewinder
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Surf naar www.tasco.be om het filmpje 
te bekijken of scan de QR code.D
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