
DIGITAL TECH PRINTER
DTP 5500P-R



Tämä pienikokoinen ja joustava tulostin sopii useisiin eri 
merkintätarkoituksiin niin toimistoissa kuin teollisuudessakin. 
Sen helppokäyttöiset mallit mahdollistavat kustannuste- 
hokkaan ja joustavan tarrojen suunnittelun ja tulostamisen.

Monipuolinen ja joustava tulostus 
DTP 5500P-R on pieni ja kevyt tarratu-
lostin, jonka avulla voi luoda joustavasti 
suuria määriä erilaisia ammattimaisia 
tarroja, joiden enimmäisleveys on 24 
mm. Se pystyy tuottamaan jopa 100
tarraa päivässä, ja se sopii ihanteelli-
sesti käyttöön toimistossa, tehtaissa
ja varastoissa. 180 dpi:n tarkkuus ja
tulostusnopeus 15 mm sekunnissa
varmistavat, että voit luoda laadukkaita
tarroja aina, kun niitä tarvitset

Helppokäyttöinen ohjelma tarrojen 
suunnitteluun
Tepra SPC10 -ohjelmistossa on käytettä-
vissä 1 000 esiasennettua tarrapohjaa. 
Myös omien mallien suunnitteleminen on 
mahdollista. Ohjelmiston avulla voit valita 
fontin, muotoilun ja reunat. Työkaluken-
tässä voit lisätä esimääritettyjä kehyksiä, 
symboleja, viivakoodeja ja kuvia. Voit 
myös tuoda tiedot Word- tai CSV-muo-
dossa.

Joustavat materiaalivaihtoehdotv
Tepralink ja Tepra SPC10 tarjoavat 
laajan valikoiman tarranauhoja, joiden 
leveys on 6–24 mm. Valikoimassa on 
mm. läpinäkyviä tarroja, kaapelisuojia
ja mattapintaisia paperitarroja sekä
valtava valikoima värivoimakkuuksia ja
-yhdistelmiä. Kaikki Tepralink-tarrat ovat
erittäin kestäviä, joten ne sopivat myös
haastaviin ympäristöihin. Lisäksi 5500P-

R minimoi tarrojen marginaalit, joten 
tarrakasetti riittää useampaan tarraan 
kuin muilla tulostimilla. 

Helppokäyttöiset toiminnot
DTP 5500P-R:ssä on useita help-
pokäyttöisiä toimintoja, kuten päältä 
syötettävät kasetit, johdoton liitäntä ja 
automaattinen tarranauhan leveyden 
tunnistus.

Useita liitäntävaihtoehtoja
DTP 5500P-R:ssä on USB-liitäntä ja Blue-
tooth, ja se on yhteensopiva PC-käyttöjär-
jestelmien kanssa.
Tepralink-sovelluksen avulla kirjoittami-
nen onnistuu myös suoraan iOS-
pohjaisil-la mobiililaitteilla.

Moninaiset käyttötarkoitukset
DTP 5500P-R:llä voi tulostaa tarrat 
moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten 
kansioihin, hyllyihin ja laitteisiin. Lisäksi 
sillä voi tulostaa viivakoodit, QR-koodit, 
varastotarrat, tuotetarrat, rahtikirjat ja 
paljon muuta.

• Luo ja tulosta
tarroja PC:llä tai
suoraan iOS-käyt-
töjärjestelmästä
Tepralink-sovelluk-
sella.

• Tulostaa enintään
24 mm leveitä
tarroja.

• Tulostusnopeus
jopa 15 mm/s.

• Tarkat ja selkeät
tekstit 180 dpi:n
tarkkuudella.

• Kustannustehok-
kaat tarranau-
hakasetit, jotka
riittävät useampiin
tarroihin.

• Käsittelee Word- 
tai CSV-muodossa
olevia tarratietoja.

Tepra SPC10 ohjelmisto

Tepralink-sovellus iOS-käyt-
töjärjestelmään



Tulostin
Tulostusmenetelmä:  lämpösiirto
Tarranauhan leveys:  4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm,  
   24 mm
Tulostustarkkuus:   180 dpi
Tulostuksen enimmäiskorkeus:  18,1 mm
Tulostuksen enimmäisnopeus:  15 mm/sekunti
Tulostettavien rivien enimmäismäärä:  vaihtelee
Tekstin enimmäispituus:   vaihtelee

Tulostuksen asetukset
Toistuva tulostus: enintään 999
Automaattinen luettelointi: kyllä
Suurennettu tulostus: kyllä
Peilikuvatulostus: kyllä
Pystysuora tulostus: kyllä
Viivakoodit:  Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13,  
  EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode,  
  PDF417, QR Code, UPC-A ja UPC-E
Kaapeliteippi:  kyllä
Kiinteä pituus: kyllä
Säätöalue:  mukautettu

Fontti ja muotoilut
Fontti:  riippuu PC:stä
Fonttikoko:  vapaavalintainen
Kehykset (vain Windows):  80 kehystä
Taulukot (vain Windows):  8 taulukkoa
Asettelun muokkaaminen:  vapaavalintainen
Merkkivälistys: vapaavalintainen
Merkkileveys:  vapaavalintainen

Laitteisto
Leikkuri:   kaikki leikkurit ovat automaattisia
Havaitseminen:  avoin luukku, tarranauhan leveys

PC-liitäntä
Liitännät:   USB 1.1 Full Speed, Bluetooth
Käyttöjärjestelmät:  Windows, iOS, Android
Järjestelmävaatimukset:  Noin 300 Mt kiintolevytilaa
Vaatimukset tietokoneen  XGA (1 024 x 768) tai suurempi 
näytölle: 
Ohjelmisto:  Tepra.SPC10.v1.9.exe

Yleistä
Virrankäyttö: tulostus:  15 W, valmiustila: 1,0 W, sammutettuna: 0,1 W
Ulkomitat:   54 x 132 x 146 mm (L x S x K)
Paino:  (noin) 440 g
Väri:  sininen

Pakkauksen sisältö
Käyttöohje
USB-kaapeli
Asennusohje
Verkkosovitin

TUOTETIEDOT



18 mm

6 mm

36 mm*

9 mm

12 mm

24 mm

Erikoisteipit

TARRANAUHAT DTP SR5900P-R- JA SR5500P-R-LAITTEILLE 

HUOM! Takuu on voimassa vain alkuperäisosia käytettäessä. 
* Ei voi käyttää mallissa SR5500P-R, tuotenro 32 760


