
Profesjonalna etykieciarka posiadająca specjalne funkcje 
do drukowania etykiet na kable i przewody, wtyczki, 
gniazdka, skrzynki rozdzielcze, tablice połączeń i nie tylko. 
Najlepszy model wśród drukarek etykiet przeznaczonych 
dla elektryków!

LP5125M oferuje szereg ulepszeń które nie mają porównywalne 
modele. Maksymalna szerokość druku to 12 mm, co jest wystarcza-
jące dla większości zastosowań. Dzięki temu etykieciarka ma 
kompaktowy rozmiar i doskonale leży w dłoni. Zasilanie drukarki za 
pomocą akumulatora jest bardzo wygodne.

Etykieciarka jest w pełni zautomatyzowana i oferuje automatyczne 
cięcie taśmy. Dużą zaletą jest możliwość wydrukowania aż do 50 
różnych etykiet na raz, bez zbędnego marnotrawstwa taśmy.

Oczywista jest ekskluzywna rozszerzona 5-letnią gwarancja!

LP5120M jest liderem w kategorii podstawowych etykieci-
arek ręcznych. To doskonały wybór do prostego drukowania 
etykiet z tekstem, cyframi lub kodem kreskowym.

Dzięki tej przenośnej ręcznej drukarce można z łatwością drukować  
trwałe laminowane etykiety o szerokości do 12 mm. Etykieta może 
zawierać do 4 wierszy tekstu i liczb, kod kreskowy lub dowolny z 1026 
symboli, które są do dyspozycji w pamięci etykieciarki.

Drukarka etykiet LP5120M oferuje w swojej kategorii niezrównaną 
funkcję drukowania do 20 różnych etykiet jednocześnie bez 
zbędnych strat taśmy. W porównaniu do modeli innych marek, które 
pozwalają tylko na druk jednej etykiety na raz, dostajesz znaczną 
redukcję zużycia taśmy, a tym samym oszczędzasz pieniędze.

Dodatkowym atutem jest również możliwość wydrukowania 
podstawowego oznaczenia przewodów i kabli.

ETYKIECIARKI SUPVAN
Nowoczesne drukarki etykiet zaprojektowane w 
oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyków.

Czy potrzebujesz profesjonalnej etykieciarki, która jest bardzo łatwa obsłudze?
Poszukujesz etykiet wysokiej jakości, ale z zachowaniem minimalnych strat taśmy podczas drukowania?

W takim przypadku etykieciarki Supvan są tym, czego szukasz!

PRZEDŁUŻONA 
GWARANCJA

5 LAT!

SUPVAN LP5120M

SUPVAN LP5125M



NAJMNIEJSZE ZUŻYCIE TAŚMY
Konkurencyjne, porównywalne etykieciarki pozwalają na drukowanie tylko 
po jednej etykiecie, co znacznie zwiększa koszty drukowania. Etykieciarki 
Supvan posiadają przełomową funkcję - umożliwiają tworzenie i 
wydruk do 50 różnych etykiet jednocześnie bez niepotrzebnych 
strat taśmy. Dzięki temu koszty druku są znacznie obniżone!

POLSKIE ZNAKI
BEZ KOMPROMISÓW
Wiesz, że standardowe ręczne drukarki etykiet zmniejszają akcentowane 
duże litery, a polski tekst wygląda na zniekształcony? Z drukarkami Supvan 
nic takiego się nie stanie! W przeciwieństwie do innych drukarek nie 
redukują akcentowanych liter i drukowany tekst wygląda lepiej.

NAJTAŃSZE TAŚMY
Nie trać pieniędzy tam, gdzie nie jest to konieczne. Etykieciarki Supvan 
posiadają bardzo wytrzymałe taśmy laminowane i jednocześnie najtańsze 
oryginalne materiały eksploatacyjne na rynku!

ETYKIETY Z LAMINACJĄ
Etykiety z drukarek Supvan są automatycznie laminowane. 
Zwiększa to ich trwałość i dlatego nadają się nawet do ekstremalnych 
warunków. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, wodę, promienio-
wanie UV i większość chemikaliów. Odporność temperaturowa etykiet 
wynosi od -80°C do +150°C. Dostępne są różne rodzaje taśm, w tym 
specjalne taśmy z mocnym klejem.

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?
MOŻLIWOŚĆ ZWROTU W CIĄGU 30 DNI

WYJĄTKOWA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA 5 LAT

BEZPŁATNE WSPARCIE TECHNICZNE

WŁASNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

INDYWIDUALNE I PROFESJONALNE PODEJŚCIE

LP5120M
6 mm, 9 mm, 12 mm

200 dpi
tak

4 linie
3
1

do 99 kopii
1-9

20 etykiet
manualne

tak
tak
nie
nie
nie

tak (6xAA)
nie

QWERTY
400 g

120 x 205 x 57 mm
1 szt. taśmy

LP5125M
6 mm, 9 mm, 12 mm

200 dpi
tak

5 lnii
7
3

do 99 kopii
1-999

50 etykiet
automatyczne

tak
tak
tak
tak
tak

tak (6xAA)
tak
ABC

650 g
118 x 221 x 60 mm

zasilacz, akumulator, walizka, 1 szt. taśmy

Szerokość taśmy
Rozdzielczość druku
Komunikacja w języku polskim
Maksymalna liczba wierszy 
Ilość rozmiarów czcionek
Rodzaje czcionek
Liczba kopii wydruku
Numerowanie
Pamięć
Odcinanie etykiet
Drukowanie kodów kreskowych
Opis przewodów i kabli
Opis tablic, portów, wyłączników
Symbole elektryczne
Akumulator litowo jonowy
Zasilanie bateryjne
Walizka
Klawiatura
Waga
Wymiary
Zawartość zestawu
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