
De meest geavanceerde en professionele  
kleuren etikettenprinter ooit van Primera!

De LX910e is de snelste kleurenlabelprinter met de hoogste 
printkwaliteit die Primera ooit ontwikkelde

Het toestel maakt gebruik van een nieuwe thermische inkjet printkop met een zeer hoge printcapaciteit. 
De printkop is ongeëvenaard in zijn prestaties. Met de LX910e krijgt u snel en makkelijk alle labels 
die u nodig heeft aan een professionele printkwaliteit.

Met de LX910e zijn de mogelijkheden eindeloos

Print slechts één of 1000 labels met identieke of unieke gegevens op elk label. 

Dye based inkt biedt schitterende, levendige kleuren voor het maken van opvallende labels voor al 
uw producten. Pigment inkt is zeer duurzaam voor meer industriële toepassingen. Kies de inkt die 
het beste bij de taak past zonder twee afzonderlijke printers te kopen!

Druk af met kleur- of pigmentinkt, allemaal met dezelfde printer, door simpelweg van inktpatroon 
te wisselen.

Primera is één van de bekendste en best verkopende fabrikanten van desktop kleuren etikettenprinters 
in de wereld. Met de LX910e is een nieuwe benchmark in prijs en performance ingesteld. 

Eigenschappen
Snelle printsnelheden. Met printsnelheden tot 114mm per seconde worden uw labels snel en 
efficiënt geproduceerd.

Beste printkwaliteit. De afdrukkwaliteit op de LX910e is de beste die we ooit hebben aange-
boden en waarschijnlijk de beste die u ooit zal terugvinden. Durf te vergelijken! Ontvang identieke 
voorbeelden van elke printer die u overweegt. Het verkopen van uw producten is veel eenvoudiger 
wanneer u de meest professioneel ogende labels heeft.

Dubbel inktsysteem. Print met de op kleurstof gebaseerde inkt (dye-based) voor de meest kleurrijke 
en levendig ogende labels. Vervang de all-in-one inktcartridge in 2-3 seconden en druk af met 
pigmentinkt voor de duurzaamste labels.

Eén meerkleurige inktcartridge. De geheel nieuwe, zeer geavanceerde inkttechnologie die 
door de LX910e wordt gebruikt, is uniek in die branche. Het vereist slechts één cartridge om ongelooflijke 
resultaten van de allerbeste kwaliteit te produceren. Het geheim zit in de spuitkanalen (nozzles). Inkt-
druppels worden zo nauwkeurig afgevuurd dat er absoluut geen aparte zwarte cartridge nodig is. 
Met als resultaat een uitzonderlijk en perfect zwart. Met de LX910e hebt u slechts één inktcartridge 
nodig!

LX910e kleuren labelprinter
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Spécifications

Print Method: Thermal inkjet; dye or pigment ink cartridges
Print Resolution: Up to 4800 dpi
Print Speeds: Draft Mode: 114 mm (4.5”) per second  

Normal Mode: 33 mm (1.3”) per second  
Highest Quality Mode: 13.72 mm (0.54”) per second

Inks:  Interchangeable dye-based or  pigment-based ink cartridges
Colours: 16.7 million
Colour Matching: ICC colour profiles included for gloss  white, matte white and clear 

label  materials from DTM Print; additional  colour profiles can be 
loaded by user

Max. Print Width: 210 mm
Media Width: 213 mm
Media Types: Roll-fed pressure-sensitive labels,  or roll-fed tags, fan-fold labels or 

tags
Media Sensing: Moveable see-through sensor for  die-cut labels; reflective sensor 

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

Supply Roll: 152 mm (6”) maximum diameter on  76 mm (3”) core
Cutter: Built-in fully automatic pizza-wheel  cutter
Ink Level Warning: Calculates actual number of prints  remaining based upon ink 

usage of  graphics being printed  
Indicator Lights: Power, Pause, Ink
Controls: Pause, Load/Feed, Unload
Operating Systems: Windows® 7/10+, Mac® OS X v10.9+
Data Interfaces: USB 2.0
Label Design Software: BarTender UltraLite and NiceLabel Free  2019 included. Can also 

be used with  most other popular label design and  graphics soft-
ware programs

Electrical Rating: 12 V DC, 5.0 A
Power Requirements: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.7 A
Certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class B
Weight: 16,6 kg
Dimensions (WxHxD): 438 mm x 231 mm x 438 mm 

LX910FR01 - Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Surf naar www.tasco.be om het filmpje 
te bekijken of scan de QR-code.LX
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