
NOVO!NOVO!

LX910e é a impressora da Primera mais rápida e com maior 
qualidade.  
Com uma cabeça de impressão a jato de tinta térmico de 
design inovador e com elevada capacidade de impressão, 
permite alcançar um inigualável desempenho. Com a Lx910e 
pode produzir facilmente os rótulos que precisa com uma 
qualidade de impressão profissional, sem faixas horizontais e 
ou listras.

Com a LX910e as possibilidade são infinitas.  
Imprima uma ou milhares de etiquetas sempre com a mesma 
qualidade.  
Imprima com tinta corante ou pigmentada na mesma impres-
sora, sem trocar de cartucho. A tinta corante possui cores vi-
vas e brilhantes para criar rótulos atrativos para seus produtos. 
Já a tinta  pigmentada tem a durabilidade que as aplicações 
industriais exigem.  Escolha a que melhor se adapta ao seu 
trabalho sem ter que adquirir duas impressoras!

A Primera é um dos fabricantes de impressoras de etiquetas a 
cores mais conhecidas e vendidas em todo o mundo. Com a 
LX910e, definimos um novo standard em preço e desempe-
nho.

Compre a sua ainda hoje !

Impressora de Rótulos e etiquetas a cores LX910e  
A impressora de etiquetas a cores mais avançada e profissional da Primera

http://primeralabel.eu/pt/pages/lx910e.html


Características

Elevada velocidade. Com velocidades de impressão até 114 
mm por segundo, as suas etiquetas serão produzidas de uma 
forma rápida e eficiente.

Melhor qualidade de impressão. A qualidade de impressão 
da LX910e é a melhor de sempre, provavelmente, a melhor 
que já encontrou. Atreva-se a comparar! Solicite amostras 
para poder analisar. Vender os seus produtos é muito mais 
fácil com rótulos de aspeto profissional! 

Sistema de tinta duplo. Imprima as etiquetas mais coloridas 
e vibrantes com as nossas tintas corantes. Troque o cartucho 
de tinta “all-in-one” em 2-3 segundos ou imprima com tinta 
pigmentadas para etiquetas de jato de tinta mais duráveis.

Um único cartucho de tinta com várias cores. Uma tinta 
tecnologicamente avançada e totalmente nova para o seu ne-
gócio. Com apenas um único cartucho de tinta pode produzir 
resultados incríveis. O segredo está no nozzle. As gotas de tin-
ta são disparadas com tanta precisão que não há necessidade 
de um cartucho de tinta preto em separado. O resultado é um 
branco excecional. Com LX910e tem apenas um SKU de tinta 
para acompanhar - sem comprometer os resultados.

Invólucro de metal resistente.  Os cartuchos da LX910e são 
entregues num invólucro de metal revestido e certificado 
para os setores onde as normas são muito restritas. Especial-
mente indicado para uma utilização em ambientes industriais 
e quando requer uma triagem electromagnética (EMC).

Especificações
Método de impressão:  Jato de tinta térmico, cartuchos de tinta corantes ou  
 pigmentadas

Resolução: Até 4800 dpi

Velocidade: Modo rascunho: 114 mm (4,5”) por segundo 
 Modo normal: 33 mm (1,3”) por segundo 
 Modo qualidade: 13,72 mm (0,54”) por segundo

Tintas:  Cartuchos de tinta corante e pigmentadas

Cores: 16.7 milhões

Combinação de cores: Perfis de cores ICC para um branco brilhante; etiquetas 
 branco mate; outros perfis de cores podem ser  
 carregados pelo utilizador 

Largura Máx.  de imp.: 210 mm 

Largura do material: 213 mm 

Tipos de material:  Etiquetas auto-adesivas ou rótulos. Etiquetas em rolo

Deteção do material: Sensor para etiquetas pré-cortadas; sensor refletivo para  
 etiquetas e rótulos com listra negra; suporta etiquetas  
 pré-cortadas e contínuas. 

Dimensões do rolo: Diâmetro máximo de 152 mm num núcleo de 76 mm

Cortador:  Cortador de rolante totalmente automático e embutido

Advertência de Calcula o numero de impressões que ainda restam 
falta de tinta: baseado na utilização de tinta das imagens que estão a 
 ser impressas. 

Luzes indicadoras: Energia, pausa, tinta

Controlo: Pausa, Alimentar, Unload, Cancelar

Sistema operativo: Windows® 7/10+, Mac® OS X v10.9+

Interface de dados: USB 2.0

Software de desenho  BarTender UltraLite Primera Edition e NiceLabel Edition  
de etiquetas:   2017 incluidos. Permite a utilização dos softwares  
 de design e gráficos mais conhecidos. 

Alimentação elétrica: 12 V DC, 5 A

Potência: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A

Certificações: UL, UL-C, CE, FCC Class B

Peso: 16,6 kg

Dimensões (LxCxP): 438 mm Lx 231 mm C x 438 mm P

O que contém a Caixa: Impressora a cores, rolo de arranque 4x3” Primera High  
 Gloss, cartucho de tinta, cabo USB 2.0, cabo de ligação  
 e transformador e instruções Quick Start. O Manual de  
 operador está disponível online em diversas línguas no 
 link http://primeralabel.eu/europe/manuals.html
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