
DIGITAL TECH PRINTER

DTP 5900P-R



Denne praktiske og kompakte printer henvender sig til en 

bred vifte af mærkningsbehov lige fra kontor til industri 

med brugervenlige skabeloner til omkostningseffektiv og 

fl eksibel labeldesign og udskrivning.

Alsidig og fl eksibel udskrift 
DTP 5900P-R er en kompakt og let 

labelprinter med � eksibilitet til at 

skabe et bredt udvalg af professio-

nelle labels op til 36 mm i bredden. 

Den kan håndtere op til 100 labels pr. 

dag og er perfekt til kontor, industri og 

lager. Med en opløsning på 360 dpi 

og en udskriftshastighed på op til 35 

mm/sekund får du altid labels i høj 

kvalitet, når du har brug for det.

Brugervenligt program til 

labeldesign
Med Tepra SPC10-softwaren kan du 

vælge mellem 1 000 forudde! nerede 

labelskabeloner eller designe egne 

skabeloner. Softwaren giver dig mu-

lighed for at vælge skrifttype, format 

og kanter, og gennem værktøjslinjen 

kan du tilføje forudde! nerede rammer, 

symboler, stregkoder og billeder. Du 

kan også importere data i Word og 

CSV-formater.

Fleksibel mediealternativ
Tepralink og Tepra SPC10 tilbyder et 

bredt sortiment af tape i 6–36 mm 

bredde, bl.a. transparente labels, 

kabelomslag, labels på mat papir 

og meget mere, samt et udvalg af 

forskellige klæbe styrker og farvekom-

binationer. Alle Tepralink-labels er 

ekstremt holdbare og bliver siddende 

også i hårdere miljø. DTP 5900P-R 

minimerer også labelmargin, hvilket 

giver � ere labels pr. kassette sam-

menlignet med andre printere.

Brugervenlige funktioner
DTP 5900P-R har � ere brugervenlige 

funktioner, som f.eks. topmonterede 

kassetter, kabelfri tilslutning, auto-

matisk identi! kation af tapebredde, 

integrerede hel- og halvskæringsmu-

ligheder og integreret trimværktøj til 

afrundede labelkanter.

Flere tilslutningsmuligheder
DTP 5900P-R levereres med grænse-

� ade til USB, trådløst LAN og Ethernet 

og er kompatibel med operativsystem 

til PC. Med Tepralink-appen kan du 

også udskrive direkte fra iOS-baserede 

mobile enheder.

Mange anvendelsessområder
DTP 5900P-R kan udskrive labels til 

mange forskellige formål: alt fra map-

per, hylder og gadgets til streg koder, 

QR-koder, lagerlabels, varemærkning, 

fragtsedler og meget andet.

• Skab og udskriv 

labels fra PC eller 

direkte fra iOS 

med Tepralink.

• Udskriver labels 

med bredde op til 

36  mm.

• Høj udskriftshas-

tighed på op til 35 

mm/sek.

• Skarpe og tydelige 

udskrifter med 

opløsning på 360 

dpi.

• Udgiftseffektive 

tapekassetter som 

rækker til � ere 

labels.

• Håndterer labelda-

ta fra Word eller 

CSV-format.

Tepra SPC10 software

Tepralink-appen til iOS



Printer
Udskriftsmetode:  Termisk overførsel

Tapebredde:   6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm

Udskriftsopløsning:  360 dpi

Maxhøjde for udskrift:  27 mm

Maks hastighed for udskrift:  35 mm/sekund

Maksimalt antal rækker 

  for udskrift:   Varierer

Maksimal tekstlængde:  Varierer

Udskriftsindstillinger
Gentaget udskrift:  Op til 999

Automatisk nummering:  Ja 

Forstørret udskrift:  Ja 

Spejlvendt udskrift: Ja 

Vertikal udskrift:  Ja 

Stregkoder:   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

Kabeltape:   Ja 

Marginindstilling:  1 mm, fast manuel, automatisk

Fast længde:   Ja

Indstillingsområde: Tilpasset

Skrifttype og format
Skrifttype:   Afhængig af PC

Skriftstørrelse:  Valgfri

Rammer (kun Windows):  80 rammer

Tabeller (kun Windows): 8 tabeller 

Layoutjustering:  Valgfri

Tegn afstand:  Valgfrit

Tegn bredde:   Valgfri

Hardware
Skærere:   Alle skærere (hel, halv, trimning) er automatiske

Detektion:   Tape-ende, åbent låg, tape-bredde

PC-tilslutning
Grænse" ade:  USB 2.0 type B, trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n,

  Ethernet-grænse" ade (100 Base-TX /10 Base-T)

Operativsystem:  Windows 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit),

  XP (32-/64-bit)

Systemkrav:   Ca. 300 MB diskplads

Krav til pc skærm:  XGA (1024 x 768) eller højere

Software:  Tepra.SPC10.v1.3.exe

Generelt
Strømforbrug:  Udskrift: 29 W; Standby: 3,8 W; Slukket: 23 W

Udvendige mål:  123 x 153 x 139 mm (BxDxH)

Vægt:   (Ca.) 1 080 g

Farve:   Sort

Indhold i pakken
Tepra SPC 10

CD med brugsanvisning

CD-ROM – Tepra SPC10

USB-kabel

Installationsvejledning

Netadapter

Rengøringstape

PRODUKTSPECIFIKATION



BESTILLINGSFORMULAR

Tilbehør til SR5900P-R

         

Underskrift

ER DENMARK A/S, Ejby Mosevej 5, 2600 Glostrup, Denmark

Tlf.: +45 43 48 40 05

Info.dk@rahmqvist.com   www.rahmqvist.dk
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