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Print zelf uw Full Colour
labels snel en On-Demand!

De LX900e is Primera’s nieuwste, snelste en meest
economische kleuren etiketten printer. Hij brengt
het laatste in hoge resolutie inkjet technologie om
perfect uw gekleurde etiketten te  printen voor uw
producten en verpakkingen. Individuele inkjet car-
tridges voor elke kleur zorgen ervoor dat u alleen
die Cartridge hoeft te vervangen waar de kleur
van op is. U zult met de LX900e geld en tijd be-
sparen op elke printklus.

Uw zelf geprinte etiketten kunnen foto’s, grafische files,
illustraties en tekst bevatten en zelfs hoge resolutie bar-
codes, zelfs twee dimensionaal bevatten. Print uw eti-
ketten wanneer en waar u ze nodig heeft en in de
juiste aantallen die u nu nodig heeft.

Extreem goede printkwaliteit

De LX900e wordt geleverd met de geavanceerdste ink-
jet technologie die momenteel verkrijgbaar is in een
desktop etiketten printer. Deze techniek noemen wij 
Primera Imaging Perfection, deze geheel nieuwe print
technologie levert zeer scherpe teksten en de meest
realistische foto afdrukken die mogelijk zijn. 

Het formaat van de druppels van de kleuren is 4 pL en
van zwart 5,5 pL, de kleinste druppel die verkrijgbaar
is op een industriële inkjet machine. 

De printresolutie van de LX900e gaat tot 4800 dpi en
tegen dat van andere printers slechts 1200 dpi.

De snelste desktop inkjet kleuren printer
in de wereld!

Met de LX900e produceert u full colour etiketten met
een snelheid die op kan lopen tot 

4,5“/seconde in de snelle modus. Kleine productie
runs worden snel en efficiënt geprint en helpen u bij het
verhogen van uw productie zonder onderbrekingen. U
kunt meerdere LX900e printers aansturen vanaf één PC
als uw productie groeit. Of u nu een paar etiketten of
duizenden etiketten print, ze worden geprint met een
snelheid waarvan u niet dacht tot voor kort dat dit 
mogelijk was op een desktop inkjet printer.

Economisch in het gebruik en onderhoud

De LX900e heeft individuele cartridges voor Cyan, Magenta, Yellow en zwart.
Dit houdt in dat u alleen die Cartridge hoeft te vervangen welke leeg is. Zeer
kosten reducerend op elk door u geprint etiket. Ook beter voor het milieu
omdat u geen inktresten hoeft weg te gooien! 

De printer is ontworpen met een semi permanente printkop. Als deze dient te
worden vervangen is het een kwestie van uit- en er weer in klikken. Geen ge-
reedschap nodig!



Een grote variatie aan basis materialen

De LX900e print op alle inkjet geschikte materia-
len. Zowel zelfklevend als onbelijmd (karton-kunst-
stof tags), inclusief Primera’s exclusieve Tuffcoat
Extreme™ wit en polyester en wit BOPP. Geprinte
labels zijn goed water-, kras- en veeg- vast. Deze
materialen zijn speciaal ontworpen voor de beste
performance in combinatie met de inkten van de
cartridges in de Primera LX kleuren printer series.

Economische papieren labels welke enigszins
water afstootbaar zijn kunt u verkrijgen in hoog-
glans en matte uitvoerin-
gen. Vele standaard
formaten hebben wij
voor u op voorraad
voor onmiddellijke ver-
zending. Uiteraard is 
het mogelijk alle etiketten 
op het door u gewenste 
formaat te leveren.

Toepassingen van de LX900e

De LX900e produceert hoge kwaliteit labels op
professioneel niveau en is ideaal geschikt voor al
uw kleine runs voor speciale producten. Meer toe-
passingen voor de LX900e zijn:

• Proefafdrukken maken voor de grote productie
runs

• Full colour doos etiketten inclusief alle variabele
barcodes

• Private labels voor goederen
• Promotionele labels
• Gepersonaliseerde full colour etiketten

De beste industriële full colour etiketten

printer

Door zijn hoge printsnelheid, ongelooflijke printkwali-
teit, concurrerende prijs en lage kosten per etiket is 
Primera’s LX900e simpel de beste full colour desktop
etiketten printer die u kunt aanschaffen. U producten
verdienen etiketten die makkelijk te produceren zijn,
met een lage kostprijs en er geweldig uitzien!

De LX900e is zeer geschikt voor het

maken van etiketten voor:

• Banketbakkerijen
• Kaarsen
• Chocolade
• Schoonmaak middelen
• Chemische producten
• Koffie en Thee
• Cosmetica
• Desserts
• Cadeaus
• Delicatessen
• Honing
• Jams

• Vruchtensappen
• Wijn
• Olijfolie e.d.
• Personal care 

producten
• Dierenvoeders
• Sauzen en salades
• School stickers
• Zeep en shampoos
• Kruiden
• Vitamines en 

supplementen



Primera Technology is één van ’s werelds leiders in de 
productie van printers voor speciale toepassingen. Wij hebben
meer dan één miljoen inkjet, thermal transfer en dot matrix printers
gebouwd tijdens ons bestaan. U kunt er op vertrouwen dat uw
nieuwe full colour printer van Primera jarenlang uw etiketten 
zonder problemen zal printen. De nieuwste van allemaal, de
LX900e levert een professioneel resultaat tegen een zeer aantrek-
kelijke kostprijs per etiket.

De leider in prijs/kwaliteit 

NiceLabel and Z-Color are trademarks and Primera is a registered trademark of Primera Technology, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property

of their respective companies. Specifications are subject to change without notice. All data and company names used in sample prints are fictitious. ©2014 Primera Technology, Inc. Patents pending. 140227

Technical Specifications
Print Method:               Thermal inkjet with Primera Imaging Perfection 

enhancements

Print Resolutions:       Up to 4800 dpi

Print Speeds:                 Draft Mode: 114.3 mm (4.5”) per second
Normal Mode: 45.7 mm (1.8”) per second
High Quality Mode: 20.3 mm (0.8”) per second

Print Head: Semi-permanent, user-replaceable

Ink Tanks: Individual ink tanks for Cyan, Magenta, Yellow and 
Black

Colors: 16.7 million

Color Matching:           Z-Color™ Color Matching Software

Print Width: 19 mm (0.75") - 209 mm (8.25")

Media Width:                 38 mm (1.5") - 212 mm (8.375")

Media Types:                 Roll-fed pressure-sensitive labels, roll-fed tags

Media Sensing:             Moveable see-through sensor for die-cut labels; 
reflective sensor for labels and tags with black stripe; 
can use continuous and pre-printed labels and tags

Supply Roll: 152 mm (6") maximum diameter on 76 mm (3") core

Ink Level Warning:     Calculates actual number of prints remaining based
upon ink usage of graphics being printed 
(patent-pending)

Indicator Lights:           Power, Pause, Ink

Controls: Pause, Feed, Unload

Operating Systems:   Windows XP®, Vista® and Windows 7/8 (32-bit of 64-bit)
Mac OS X v10.9 or higher

Data Interface:             USB 2.0; External Control Port

Label Design                 NiceLabel™ SE Primera Edition included.
Software: Can also be used with most other popular

label design and graphics software programs

Electrical Rating:         12 VDC, 5.0 A

Power Requirements: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts

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

Weight: 16.6 kg (36.5 lbs.)

Dimensions: 438 mm W x 231 mm H x 438 mm D
(17.25"W x 9.1"H x 17.25"D)

Primera’s accessoires

AP-Series Label Applicators, dit
zijn de perfecte semi automatische eti-
ketteer machines voor cilindrische pro-
ducten zoals flessen, blikken en tubes.

De DX850e etiketten dispenser
presenteert automatisch uw zelfklevende
etiket op het moment dat u het etiket
wat klaar staat verwijderd. Dit maakt u
productie lijn waar u handmatig etiket-
ten aanbrengt sneller en efficiënter.

De FX400e folie printer brengt
glanzend metallic goeden en zilveren
accenten aan op uw etiketten welke zijn
ingeprint met de LX-series inkjet printers.
Snel, makkelijk en 100% digitaal dus
kosten besparend t.o.v. andere produc-
tie mogelijkheden. U kunt met deze 
printer elk  design printen zoals randen,
grafische bestanden, achtergronden en
alles wat u maar kunt verzinnen.

Primera Technology, Inc. USA

Primera Technology Europe, Duitsland
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Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.tashop.eu

Tasco bvba Gent
Industriepark Asper - Legen Heirweg 59

9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco sarl Lille
130, Boulevard de la Liberté
F-59800 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22
Fax +33 3 62 26 00 23
E-mail info@tascofrance.fr

Tasco sarl Paris
13, rue Marie Poussepin

Parc Economique Lavoisier
F-91410 DOURDAN

Tel. +33 3 62 26 00 20 
Fax +33 3 62 26 00 23

E-mail info@tascofrance.fr


