
Impressora de Ribbon FX500e

Agora já pode acrescentar destaques brilhantes às suas etiquetas pré-
impressas em jato de tinta, com a nova Impressora FX500e da Primera. 

A FX500e é um acessório opcional para qualquer Impressora Primera 
LX-Series a cores. O processo é 100% digital e permite imprimir 
qualquer design em etiquetas pré-impressas: bordas, gráficos, fontes, 
fundos e muito mais.  

Não apenas destaques em dourado, prateado, azul e vermelho mas 
também várias cores especiais, em transparente e outras cores. As suas 
etiquetas ficam com uma maior resistência a água, químicos, soluções 
de limpeza, raios UV e ambientes de produção agressivos. 

Acrescente um toque de elegância e luxo às etiquetas dos seus produtos.

http://primeralabel.eu/pt/pages/fx500e.html


Método de impressão: Transferência térmica e térmica direta

Resolução da impressão:  300 dpi (12 dots/mm)

Velocidade máx.  
de impressão:  101,6 mm por segundo

Largura máx. de impressão: 104 mm 

Comp. máx de impressão: 1270 mm (40”) 

Largura do media:  25,4 – 110 mm

Sensores:  GAP + Registo de listra preta

Capacidade do rolo: 127 mm (5”) OD 

Incluìdo: Suporte de rolo externo para núcleos de  
25/76 mm, com um diâmetro máximo de  
216mm OD

Interfaces: USB 2.0

Electricidade:  AC input: 100-240 VAC, 50/60 
Hz DC output: 24 VDC @ 2.4A

Software (incluído):  NiceLabel Free 2017 Primera Edition,  
BarTender UltraLite

Sistemas operativos:  Windows 7/10

Certificações:  CE,FCC,cTUVus, CCS, RoHS 

Peso:  2,1 kg 

Dimensões: 255 mmW x 186 mmH x 273 mmD

Fornecimento de Ribbons:  Ribbons em cores metálicas (dourado,  
pratedao, azul e vermelho) transparente e  
outras cores.

Nota:  As impressoras LD-Series não estão  
incluídas no preço dos Sistema FX500e.

EspecificaçõesProduza etiquetas com destaques brilhantes !

É um fato: Etiquetas brilhantes são mais atrativas. Por isso é que a 
estampagem a quente foi sempre tão popular. 

No entanto a estampagem a quente apresenta inúmeras dificulda-
des. Os custos de produção são elevados, as alterações na imagem 
são complicadas sem ocorrer em mais custos e tem um mínimo de 
impressão de centenas de etiquetas.

Este sistema de laminação da Primera FX500e muda a forma de traba-
lhar. Agora pode adicionar bordas, gráficos, fontes e fundos dourados 
e prateados às suas etiquetas pré-impressas a jato de tinta, nas quanti-
dades que precisar. 

A decoração brilhante a 
dourado ou prateado nas 
etiquetas dos seus produtos 
vai destacá-los nas prate-
leiras, aumentando as suas 
vendas. Também lhe atribui 
um toque de elegância e 
luxo, acrescentando valor 
aos seus artigos. 

Comece a trabalhar de imediato

Desde a instalação inicial até o seu funcionamento em pleno, a 
FX500e é muito fácil de usar. Tudo o que precisa para começar a 
imprimir as suas etiquetas está incluído numa caixa. Cada FX500e vem 
com:

 • Software de desenho de etiquetas NiceLabel® Free 2017 Primera
Edition e BarTender Ultralite

 • Quatro rolos de ribbon a cores (101mm x 30m)

 • Adaptador para rolos com núcleos de maior diâmetro,
para 1 e 3 cores

 • Dois anos de garantia após o registo do produto

©2018 Primera Europe GmbH. Todos direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Primera é uma marca registada da Primera Technology, Inc. Todos os dados e nomes das empresa em impressões de amostra 
são fictícios. 180705

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Alemanha
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax:  +49 (0) 611 - 92777-50
http://primeralabel.eu
sales@primera.eu
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Produtos com etiquetas  
impressas com a FX500e 

Etiquetas com acabamento  
efetuado pela FX500e são 
perfeitos para situações festivas 
como o Natal.

http://primeralabel.eu
mailto:sales@primera.eu
http://primeralabel.eu/pt/specifications/fx500e.html

