
Profesionální popisovač štítků  se speciálními funkcemi pro 
tisk štítků na kabely, vodiče, porty, patch panely a další. 
Špička mezi štítkovači pro elektrikáře!

Popisovač LP5125M přináší řadu vylepšení a funkcí, které doposud 
srovnatelné modely nenabízí. Maximální šířka tisku je 12 mm, což je 
na většinu aplikací zcela dostačující. Díky tomu si štítkovač zachoval 
kompaktní rozměry a ideálně padne do ruky. Velmi pohodlné je 
napájení pomocí dobíjecí baterie, která je v ceně.

Popisovač LP5125M je plně automatizovaný a nabízí automatický 
odstřih pásky. Velkou výhodou je možnost vytvořit naráz až 50 
různých štítků a poté je vytisknout bez zbytečného odpadu pásky. 

Samozřejmostí u štítkovačů Supvan je exkluzivní prodloužená 
záruka v délce 5 let.

Štítkovač Supvan LP5120M je špičkou v kategorii základních 
ručních štítkovačů. Skvělá volba pro tisk jednoduchých 
štítků s textem, čísly nebo čárovým kódem.

S tímto kompaktním přenosným ručním štítkovačem si snadno 
vytisknete odolné zalaminované štítky až do šířky 12 mm. Štítky 
mohou obsahovat až 4 řádky textu a číslic, čárový kód nebo některý z 
1026 symbolů z paměti štítkovače.

Štítkovač LP5120M nabízí ve své kategorii zcela bezkonkurenční 
funkci tisku až 20 různých štítků současně bez zbytečného odpadu 
pásky. Oproti konkurenčním srovnatelným modelům, které umožňu-
jí pouze tisk po jednom štítku, to znamená zcela zásadní snížení 
spotřeby pásky a tedy výraznou úsporu Vašich peněz.

Bonusem je také možnost tisku základního značení vodičů a kabelů.

ŠTÍTKOVAČE SUPVAN
Moderní popisovače štítků navržené na základě 

zkušeností odborníků z praxe.
Potřebujete profesionální štítkovač, který se pohodlně ovládá?

Vyžadujete vysokou kvalitu štítků, ale zároveň minimální odpad pásky při tisku?
V tom případě jsou popisovače štítků Supvan tím, co hledáte!

EXKLUZIVNÍ
ZÁRUKA
V DÉLCE
5 LET!

SUPVAN LP5120M

SUPVAN LP5125M



NEJMENŠÍ SPOTŘEBA PÁSKY
Konkurenční srovnatelné štítkovače umožňují tisk štítků pouze po jednom, 
kdy u každého vzniká odpad pásky, což výrazně zvyšuje náklady na tisk. 
Štítkovače Supvan proto přichází s přelomovou funkcí - umožňují vytvořit 
a vytisknout naráz až 50 různých štítků bez zbytečného odpadu 
pásky. Díky tomu se náklady na tisk zásadně snižují!

TISK DIAKRITIKY BEZ
KOMPROMISŮ
Víte, že standardní ruční štítkovače zmenšují velká písmena s diakritikou a 
český text vypadá deformovaně? S popisovači štítků Supvan se Vám nic 
takového nestane! Narozdíl od ostatních značek nezmenšují písmena s 
diakritikou, celkově tedy vytištěný text vypadá mnohem přirozeněji.

NEJLEVNĚJŠÍ PÁSKY
Neutrácejte zbytečně peníze tam, kde to není nutné. Popisovače štítků 
Supvan mají vysoce odolné zalaminované pásky a přitom nejlevnější 
originální spotřební materiál na trhu!

ŠTÍTKY S LAMINACÍ
Štítky z popisovačů Supvan jsou automaticky opatřeny 
laminací. To zvyšuje jejich odolnost a jsou tedy vhodné i do extrémních 
podmínek. Jsou odolné vůči mechanickému poškození, vodě, UV záření a 
většině chemikáliím. Teplotní odolnost štítků je od -80°C do +150°C. K 
dispozici jsou různé typy pásek včetně speciálních pásek se silným 
lepidlem.

PROČ SI VYBRAT NÁS?
MOŽNOST VRÁCENÍ DO 30 DNÍ

EXKLUZIVNÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET

TECHNICKÁ PODPORA ZDARMA

VLASTNÍ ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

INDIVIDUÁLNÍ A PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

LP5120M
6 mm, 9 mm, 12 mm
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QWERTY
400 g

120 x 205 x 57 mm
1 ks štítková páska

LP5125M
6 mm, 9 mm, 12 mm

200 dpi
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5 řádků
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až 99 kopií
1-999

50 štítků
automatický
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650 g
118 x 221 x 60 mm

adaptér, dobíjecí blok, kufřík, 1 ks štítková páska

Šířka pásky
Rozlišení tisku
Komunikace v češtině
Maximální počet řádků tisku
Počet velikostí písma
Počet fontů
Opakovaný tisk
Automatické číselné řady
Paměť
Odstřih štítků
Tisk čárových kódů
Popis vodičů a kabelů
Popis patch panelů, portů, jističů
Elektro symboly
Dobíjecí bateriový blok
Napájení bateriemi
Plastový kufřík
Klávesnice
Váha
Rozměry
Obsah balení
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