
DTM CX86e jest najmniejszą na świecie kolorową drukarką LED. 
Suchy toner CMY pomaga tworzyć wszechstronne  i profesjo-
nalne kolorowe etykiety, metki, kupony, identyfikatory i wiele 
innych.  Doskonała jakość druku w znaczący sposób podnosi 
atrakcyjność produktów i usług w porównaniu do standardo-
wych czarno-białych wydruków termicznych.

Niezależnie od tego, czy są to kupony, zawieszki, identyfikatory 
(imienne, ze zdjęciem, dla gości, dla pracowników) naklejki ceno-
we, opaski identyfikacyjne, DTM CX86e umożliwia szybkie i łatwe 
drukowanie na wysokim poziomie. Oznakowanie i identyfikacja 
produktów oraz usług przyciągają uwagę klientów i zwiększają 
ich sprzedaż.

Dzięki niewielkim rozmiarom drukarka CX86e jest  łatwa do trans-
portu oraz gotowa do użycia wszędzie gdzie zachodzi potrzeba. 
Może być stosowana na wiele sposobów. Przenieś swoje kampanie 
reklamowe, stoiska, usługi, targi na nowy poziom umożliwiając 
klientom dodanie własnej personalizacji na miejscu.

DTM CX86e kolorowa drukarka etykiet i tagów 
Szybkie i kompaktowe rozwiązanie w zakresie druku materiałów reklamowych lub 
użytkowych dla punktów sprzedaży czy obsługi klienta.
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Specyfikacja
Metoda druku: Technologia elektrofotograficzna  
 kolorowego cyfrowego wydruku 
 za pomocą 3 listew LED (CMY).

Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Maks. prędkość  152,4 mm (6’’) na sekundę  
drukowania: 

Tryb bezczynności do  4 sekundy 
pierwszej etykiety:

Kartridż: Kartridż: Trójkolorowy pojemnik z tonerem   
 (CMY)

Szerokość etykiety: 25 - 86 mm

Długość etykiety: 53 - 551 mm

Nóż odcinający: Wbudowana obcinarka etykiet (długość   
 cięcia: 53 – 551 mm)

Podawanie etykiet: rolka etykiet, papier ciągły złożony 
 w harmonijkę lub pojedynczy  
 arkusz; Podawanie arkusza: materiał cięt  
 na wymiar o szerokości od 25 do 86 mm 
 i długości od 53 do 551 mm.

Rodzaje nośników: Etykiety samoprzylepne lub kupony, 
 przeznaczone to utrwalania suchym  
 tonerem (używaj oryginalnego zestawu   
 etykiet z certyfikatem DTM Print).

Sensor etykiet: Ruchomy czujnik rozpoznawanie końca   
 etykiety dla etykiet wykrawanych 
 i z otworami; sensor reflekcyjny do etykiet 
 i metek z czarnym paskiem; można 
 również używać ciągłych oraz wstępnie   
 zadruko wanych etykiet i przywieszek.

Wykrywanie cięcia: czarny marker (na górze lub na dole), 
 otwór na środku 
 otwory po bokachr 
 nacięcie 
 odstęp 
 określona długość w rolce ciągłej

Wyświetlacz: mono-LCD; 16 znaków x 2 linie

Pamięć: 512 MB

Interfejs danych: USB 2.0, Ethernet  
 (1000BASE-T /-T /10BASE-T), 
 WLAN (opcja), interfejs GPIO

Oprogramowanie: NiceLabel Free 2019 DTM Edition. W celu  
 importu i drukowania danych 
 zewnętrnych wymagany upgrade 
 do wyższej wersji. Możliwość użycia innych  
 popularnych programów 
 do projektowania etykiet.

Język obsługi drukarki: PCL6(PCL XL), PCL5c

Wbudowana baza kodów PCL5c: 1D Barcode: 10 rodzai : UPC-A, 
 UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 
 Interleaved 2of5, Code39, Code128, 
 EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET 
 2D Barcode: 2 rodzaje: PDF417, QR code   
 (tylko Model2) PCL6: N/A (Tylko dane 
 obrazu oparte na hoście)

Sterownik Windows (PCL6): Windows 7, 8, 8.1, 10 Windows Server   
 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Zasilanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 50/60 Hz ; 

Certyfikaty: CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH

Waga: 9,5 kg

Wymiary  198 x 380 x 195 mm 
(szer. x wys. x głęb.):

Producent: DTM Print GmbH

Najważniejsze cechy
Technologia suchego tonera. Dzięki tej metodzie nie ma po-
trzeby stosowania drogich tonerów do drukarek atramentowych. 
Podobnie jak w przypadku drukarek laserowych, możesz używać 
standardowych materiałów, a technologia suchego toneru zapewni 
100% odporności na wodę i promieniowanie UV.

Co to jest technologia LED? Proces drukowania jest podobny 
do drukarek laserowych, w którym suchy toner jest nakładany na 
materiał za pomocą zespołu grzewczego (utrwalacza). Cyfrowa 
technologia LED zapewnia wydruki o wysokiej rozdzielczości. 
Dzięki tej technologii drukarka jest mniejsza (prostszy silnik 
drukarki LED powoduje, że zajmuje ona mniej miejsca). Jest 
przyjazna dla środowiska i energooszczędna, zużywa znacznie 
mniej surowców i energii w procesie produkcyjnym. Głowice 
drukujące LED nie posiadają ruchomych części, dzięki czemu są 
wytrzymałe i niezawodne.

Trójkolorowy wkład CMY. Dzięki drukarce LED CX86e zysku-
jesz miejsce w magazynie, wydajność wkładu CMY pozwala na 
zmniejszenie ilości zapasu wkładów i przyspiesza produkcję. Toner 
trójkolorowy jest wymieniany w ciągu kilku sekund, a urządzenie 
jest gotowe do pracy bez dodatkowej zwłoki.

Połączenie Ethernet i WLAN. Zapomnij o kablach USB, które plączą 
się i zmuszają Cię do pracy w jednym miejscu. Połącz CX86e przez 
sieć Ethernet lub WLAN i łatwo drukuj z każdego miejsca w sieci. 

Utwórz projekt w kilka minut. Skorzystaj z NiceLabel Free 2019 
DTM Edition do stworzenia projektu prostej etykiety lub uaktualnij 
do wyższej wersji w celu zaimportowania danych i drukowania 
zmiennych bazodanych. Drukarkę można używać z innymi popu-
larnymi programami do projektowania etykiet, takimi jak BarTender, 
oprogramowaniem graficznym, takim jak Adobe Illustrator oraz 
innymi aplikacjami Windows. Drukujesz pliki PDF? Dla ułatwienia 
użytkowania możesz drukować bezpośrednio z Acrobat Reader.
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