
Seria drukarek Novexx XLP 50x jest idealnym rozwi¹zaniem 
do wysoko- i œrednionak³adowego druku etykiet. Korzystaj¹c z metody 
druku termicznego lub termotransferowego XLP 50x  wykonuj¹ zadruki 
w wysokiej jakoœci (do 600 dpi) na wielu rodzajach materia³ów, 
w tym etykietach kartonowych i samoprzylepnych.

Ze wzglêdu na du¿¹ funkcjonalnoœæ, drukarki XLP 50x maj¹ wiele 
zastosowañ, w tym w:

•  dystrybucji i logistyce,
•  magazynowaniu,
•  metkowaniu,
•  produkcji i konfekcji,
•  przemyœle spo¿ywczym,
•  handlu detalicznym,
•  s³u¿bie zdrowia i farmacji.

W pe³ni przemys³owa i uniwersalna seria drukarek przeznaczona do precyzyjnego druku 
kodów kreskowych, czcionek, symboli i gra€k na etykietach.

SERIA DRUKAREK 
XLP 50x

Mniej
przestojów

  

Seria Novexx XLP 50x to urz¹dzenia ca³kowicie produkowane 
w Niemczech.

Przekonaj siê sam o ich solidnej konstrukcji wykonanej ze stali 
nierdzewnej i trwa³ych komponentach, które gwarantuj¹ 
nieprzerwan¹, niezawodn¹ i wydajn¹ pracê nawet w trudnych 
warunkach.

Dla najlepszych rezultatów druku zalecamy folie barwi¹ce, 
które zosta³y zoptymalizowane pod k¹tem wspó³pracy z seri¹ 
drukarek XLP 50x. Mo¿esz je u nas zamówiæ w wielu 
rozmiarach i typach.

Do³¹czona instrukcja umo¿liwia szybkie i ³atwe 
uruchomienie i ustawienie parametrów urz¹dzenia. 
Drukarka jest wyposa¿ona w nowy, intuicyjny panel 
z wielokolorowym wyœwietlaczem, dziêki któremu 
mo¿na ³atwo poruszaæ siê po menu.
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• Wydruk 1000 etykiet w rozdzielczoœci
203 dpi w mniej ni¿ 8 minut*
Du¿a elastycznoœæ rozbudowy,
dziêki dodatkowemu wyposa¿eniu

 

• 

• Specjalny modu³ lift-up umo¿liwia 
szybkie i wygodne ³adowanie 
materia³ów eksploatacyjnych
Wysoko pojemnoœciowa konstrukcja 
pozwalaj¹ca na monta¿ rolki 
z materia³em do 500 m d³ugoœci

• 

• 

• 

• 

Druk w rozdzielczoœci 203, 300 
oraz 600 dpi** na szerokiej 
gamie dostêpnych surowców.
Wydruk w rozdzielczoœci 600 dpi 
umo¿liwia wyraŸny wydruk nawet 
najdrobniejszych czcionek 
i symboli.
Samoreguluj¹cy i elastyczny 
trzpieñ rolki zapewnia stabilne 
naci¹gniêcie mediów w celu 
uzyskania najlepszych rezultatów 
druku. 

Specy€kacja

XLP 504 XLP 506 XLP 504 XLP 506

Rozdzielczoœæ (dpi)                                                                                       Œrednica zewnêtrzna203 300 600 203 300 max. 210 mm

38 mm, 76 mm, 101 mm (1.5", 3", 4")7 9 17 9 11

Standardowo                    15 to - 120 mm 50 to - 185 mm D³ugoœæ                                  max. 500 m max. 500 m
Z dyspenserem 30 to - 110 mm n/a Szerokoœæ 25 to - 110 mm 54 to - 172 mm

max. 105.7 mm max. 168 mm

* wskazanie dla standardowych etykiet w rozmiarze 100 mm x 100 mm
** druk w rozdzielczoœci 600 dpi tylko z XLP 504

The information contained herein is believed to be reliable but NOVEXX Solutions makes no representations concerning the accuracy or  correctness of the data. The information, like any other should be con€rmed 
independently for the particular end user conditions to ensure the proposed  labeling meets the relevant requirements and regulations. © 2017 Novexx Solutions GmbH, All Rights Reserved. Third party trademarks 
and/or trade names may be used herein are the property of their respective owner(s).
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Du¿y wyœwietlacz 
z podœwietleniem w ró¿nych 
kolorach wskazuje aktualny 
status drukowania.
Czytelne ikony zapewniaj¹ 
intuicyjn¹ nawigacjê po menu 
drukarki.
Du¿e okno w pokrywie drukarki umo¿liwia 
bezpoœredni¹ obserwacjê podawania mediów 
oraz stopnia ich zu¿ycia. 
Rozbudowane interfejsy pozwalaj¹ na elastyczn¹ 
integracjê ze wspó³czesnymi strukturami IT.

Mniej przestojów

• Nowy elastyczny uchwyt rolki umo¿liwia szybkie     
czyszczenie urz¹dzenia bez u¿ycia narzêdzi
£atwo dostêpna g³owica drukuj¹ca

 

• 

Wygodna w utrzymaniu

Wysoka wydajnoœæ

Szerokoœæ etykiet Rozmiar Folii Termotransferowej

Rodzaj druku

Dodatkowe wyposa¿enie

Szerokoœæ Druku   

Rodzaj materia³ów/etykiet

Wydruk                                                                                   Rozmiar rolki z etykietami

Czas zadruku 1000 
etykiet (minuty)*:

Samoprzylepne 
Kartonowe

Dyspenser z wewnêtrzn¹ nawijark¹,  
obcinarka, zewnêtrzna nawijarka, 
zewnêtrzna nawijarka, interfejs I/O, 
RS 422/485

Obcinarka
Interfejs I/O, 
RS 422/485

termiczny /  termotransferowy

Œrednica rdzenia
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