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Ingen varme, ingen lommer

DOBBELTSIDET

LAMINAT (INKLUSIV)

SELVKLÆBENDE

LAMINAT (TILBEHØR)

MAGNETISK LAMINAT

(TILBEHØR)

LX-200 Cool Laminator gør det langt nemmere at laminere. Den er 
hurtig, økonomisk i brug og utrolig alsidig. LX-200 er kort sagt den 
perfekte løsning til beskyttelse af dine dokumenter.

LX-200

Enkel at betjene • Indbygget hjørneafskærer • Ingen opvarmningstid

Øjeblikkeligt resultat
Da Brother LX-200 bruger  kold-
laminering, er den klar til brug, så 
snart du tænder for den. Det  betyder 
også, at en A4 original kan lamine-
res på kun 30 sekunder, og varme-
følsomme dokumenter kan lamineres 
uden at lide skade.

Nem at bruge
Modsat konventionelle laminerings
maskiner, bruger Brother LX-200 
ikke lamineringslommer. Dens 
 filmruller befinder sig i en praktisk 
kassette, som er nem at opbevare 
og gør maskinen let at bruge. 
Anbring blot dit dokument i 
 dokumentføderen og tryk Start – du 
behøver ikke bruge tid på at rette 
originalen ind: LX-200 gør det for 
dig.

Økonomisk
Et udvalg af laminater kan fås i 
enten A4 eller A6 bredder, som 
kan bruges til en lang række forskel-
lige formål. Alle forbrugsstoffer bliver 
automatisk skåret til i størrelse for at 
mindske spild; du kan endda købe 
refill ruller for yderligere at spare 
penge.

Alsidig
Med et sådant udvalg af størrelser 
og lamineringstyper, kan du bruge 
dine dokumenter på mange flere 
måder.
  Laminaten med selvklæbende  bag-
side har en klar klæbeflade, så du 
kan vende dine dokumenter og der-
ved fremstille materialer, som kan 
klæbes fast på indersiden af en 
rude. Her vil du også nyde godt af 
filmens modstandsdygtighed over for 
UV stråler. Den kan bruges til frem-
stilling af plakater eller – med en 
lamine rings-længde på op til 1 meter 
– endog streamers.
  Den magnetiske laminat kan 
bruges til fremstilling af alt fra køle-
skabsmagneter til varehusskilte.
  Hver kassette kan skiftes i en 
håndevending, hvilket yderligere 
understreger, hvor hurtig og enkel 
LX-200 er i brug.
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LX-200

0
Streamer laminering
LX-200 er perfekt til at producere streamers i op til 1 meters 
længde. Maskinen kan laminere flere dokumenter ad gangen, 
eller et langt.

Kant
Denne indstilling er ideel til emner, som skal beskyttes mod vand 
og støv, idet der laves en laminatkant omkring dit dokument.

Ingen kant
Dokumentet bliver klippet til uden marginer.

Cool Laminator har en række spændende nye egenskaber. Den todimensionelle afskæringsme-

tode får maskinen til automatisk at tilskære lamineringsbredden for dig, og da laminaten er

på rulle kan LX-200 også skære lamineringen til i længden. Derved bliver der mindre

spild, og du sparer penge. Herudover bruger  LX-200 UV-resistent film som

standard, så dokumenterne ikke så nemt falmer eller gulner.
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Lamineringsproces:                  Kold-laminering
Arbejdsbredde:                         55 mm–216 mm
Dokumentlængde:                     90 mm–1000 mm
Maksimal dokumenttykkelse:    0.1 mm–0.2 mm
Hastighed:                                Op til 19 mm/sec.
Rammeafskæring:                     Horisontal og vertikal
Indbygget hjørneafskærer:       Automatisk ”cross-cutting” system med papirstørrelsedetektor

Gennemsnitlig levetid:
Sideknive:                                 Ca. 15 kassetter (300 m), brugt med selvklæbende bagside
Vandret kniv:                            Selvklæbende bagside:  Ca. 5000 ark
                                                 Magnetisk bagside:   Ca. 1000 ark
                                                 Hjørneafskærer (øvre):  20000 gange
                                                 Hjørneafskærerbakke :  3000 gange

Støjniveau                                 35 dB (standby mode)
Strømforbrug                            20 watt
Dimensioner                             (B × D × H)  357 mm × 293 mm × 195 mm
Vægt                                         4.7 kg
Strømforsyning                        AC adapter inkluderet ~230 V/50 hz

A6-A4

Brother International (Danmark) A/S
Baldersbækvej 18 — 2635  Ishøj
Tlf. +45 43 31 31 31 — Fax +45 43 31 31 43
Internet:  www.brother.dk
Specifikationerne kan ændres uden varsel. Brother er et registret varemærke tilhørende 
Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive 
virksomheders varemærker.

Kontakt:

LX-200

Tekniske specifikationer
Stort udvalg af laminater
Brother laminater er designet til at 

give optimale resultater fra Brother 

produkter i den kvalitet, du har behov 

for, og forlænger samtidig levetiden 

for din maskine.

PrintMaster
Gold

Software 
(Windows 3.1x/95/98 kompatibel)

V æ l g  u d  f r a  1 0 0 0 v i s  a f

d e s i g n s  o g  l av  d i n e  e g n e

s k i l t e  o g  s k a b e l o n e r

PrintMaster er et registreret varemærke fra 
The Learning Company

Inkluderer:

LC-9LM LC-5LM LC-9LMR LC-5LMR

LC-9LA LC-5LA LC-9LAR LC-5LAR

LC-9L2 LC-5L2 LC-9L2R LC-5L2R

MAGNETISK

SELVKLÆBENDE

DOBBELTSIDET

A4 kassette
10m     20m

A6 kassette
10m     20m

A4 refill
10m     20m

A6 refill
10m     20m
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