DIGITAL TECH PRINTER
DTP 5500P-R

Tepra SPC10 software

Den här smidiga och kompakta skrivaren tillgodoser många
olika märkningsbehov på allt från kontor till industrier
genom användarvänliga mallar för kostnadseffektiv och
flexibel etikettdesign och utskrift.
Mångsidig och flexibel utskrift

Tepralink-appen för iOS

• Skapa och skriv ut
etiketter från PC
eller direkt från iOS
med Tepralink.
• Skriver ut etiketter
med upp till
24 mm bredd.
• Hög utskriftshastighet på upp till 15
mm/sek.
• Skarpa och tydliga
utskrifter med upplösning 180 dpi.
• Kostnadseffektiva tejpkassetter
som räcker till fler
etiketter.
• Hanterar etikettdata från formaten
Word eller CSV.

DTP 5500P-R är en kompakt och lätt
etikettskrivare med flexibilitet för
att kunna skapa ett stort antal olika
professionella etiketter med upp till
24 mm bredd. Den klarar ett behov
på upp till 100 etiketter per dag och
är perfekt för kontor, fabrik och lager.
Med en upplösning på 180 dpi och en
utskriftshastighet på upp till 15 mm/
sekund får du alltid etiketter i hög
kvalitet när du behöver det.

Användarvänligt program för
etikettdesign

Med programvaran Tepra SPC10
kan du välja mellan 1 000 förinlästa
etikettmallar eller designa egna mallar.
Programvaran ger dig möjlighet att
välja teckensnitt, format och kanter,
och via verktygsfältet kan du lägga till
fördefinierade ramar, symboler, streck
koder och bilder. Du kan också importera data i formaten Word och CSV.

urval av olika fäststyrkor och färg
kombinationer. Alla Tepralink-etiketter
är extremt hållbara och sitter kvar
även i tuffare miljöer. DTP 5500P-R
minimerar dessutom etikettmarginalerna, vilket ger fler etiketter per tejpkassett jämfört med andra skrivare.

Användarvänliga funktioner

DTP 5500P-R har flera användarvänliga funktioner, till exempel toppmatade kassetter, kabelfri anslutning,
automatisk identifiering av tejpbredden.

Flera anslutningsalternativ

DTP 5500P-R levereras med gränssnitt
för USB samt Bluetooth och är kompatibel med operativsystem för PC.
Med Tepralink-appen kan du dessutom
skriva ut direkt från iOS-baserade
mobila enheter.

Många användningsområden

DTP 5500P-R kan skriva ut etiketter
för många olika ändamål: allt från
mappar, hyllor och prylar till streck
Tepralink och Tepra SPC10 erbjuder
koder, QR-koder, lageretiketter, varuett brett sortiment av tejper med
6–24 mm bredd, bland annat transpa- taggar, fraktsedlar och mycket annat.
renta etiketter, kabelomslag, etiketter
på matt papper med mera, plus ett

Flexibla mediealternativ

PRODUKTSPECIFIKATION
Skrivare

Utskriftsmetod:
Tejpbredd: 		
Utskriftsupplösning:
Maxhöjd för utskrift:
Maxhastighet för utskrift:
Maximalt antal rader
för utskrift: 		
Maximal textlängd:

Termisk överföring
4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
180 dpi
18,1 mm
15 mm/sekund
Varierar
Varierar

Inställningar för utskrift
Upprepad utskrift:
Automatisk uppräkning:
Förstorad utskrift:
Spegelvänd utskrift:
Vertikal utskrift:
Streckkoder: 		
		
		
Kabeltejp: 		
Fast längd: 		
Inställningsområde:

Upp till 999
Ja
Ja
Ja
Ja
Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13,
EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode,
PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Ja
Ja
Anpassat

Teckensnitt och format

Teckensnitt: 		
Beroende på PC
Teckenstorlek:
Valfri
Ramar (endast Windows): 80 ramar
Tabeller (endast Windows): 8 tabeller
Layoutjustering:
Valfri
Teckenavstånd:
Valfritt
Teckenbredd:
Valfri

Maskinvara

Skärare: 		
Detektering: 		

PC-anslutning

Gränssnitt: 		
Operativsystem:
Systemkrav: 		
Krav på datorns skärm:
Programvara:		

Allmänt

Strömförbrukning:
Utvändiga mått:
Vikt: 		
Färg: 		

Alla skärare (hel) är automatiska
Öppen lucka, tejpbredd

USB 1.1 Full Speed, Bluetooth
Windows, iOS, Android
Cirka 300 MB hårddiskutrymme
XGA (1024 x 768) eller högre
Tepra.SPC10.v1.9.exe

Utskrift: 15 W; Standbyläge: 1,0 W; Avstängd: 0,1 W
54 x 132 x 146 mm (BxDxH)
(Cirka) 440 g
Blå

Innehåll i förpackningen
Bruksanvisning
USB-kabel
Installationsanvisning
Nätadapter

TEJPER TILL DTP SR5900P-R & SR5500P-R
6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm*

Specialtejp

OBS! Garanti gäller enbart vid användning av originaldelar
* kan ej användas till SR5500P-R, Art No 32 760

