
Profesionálne popisovač štítkov so špeciálnymi funkciami 
pre tlač štítkov na káble, vodiče, porty, patch panely a 
ďalšie. Špička medzi štítkovaču pre elektrikárov!

Popisovač LP5125M prináša rad vylepšení a funkcií, ktoré doteraz 
porovnateľné modely neponúkali. Maximálna šírka tlače je 12 mm, 
čo je na väčšinu aplikácií úplne postačujúce. Vďaka tomu si štítkovač 
zachoval kompaktné rozmery a ideálne padne do ruky. Veľmi 
pohodlné je napájanie pomocou dobíjacie batérie, ktorá je v cene.

Popisovač LP5125M je plne automatizovaný a ponúka automatické 
odstrihnutie pásky. Veľkou výhodou je možnosť vytvoriť naraz až 50 
rôznych štítkov a potom ich vytlačiť bez zbytočného odpadu pásky.

Samozrejmosťou u štítkovačov Supvan je exkluzívna predĺžená 
záruka v dĺžke 5 rokov.

Štítkovač Supvan LP5120M je špičkou v kategórii základných 
ručných štítkovačov. Skvelá voľba pre tlač jednoduchých 
štítkov s textom, číslami alebo čiarovým kódom.

S týmto kompaktným prenosným ručným štítkovačom si ľahko 
vytlačíte odolné zalaminované štítky až do šírky 12 mm. Štítky môžu 
obsahovať až 4 riadky textu a číslic, čiarový kód alebo niektorý z 1026 
symbolov z pamäte štítkovača.

Štítkovač LP5120M ponúka vo svojej kategórii úplne 
bezkonkurenčnú funkciu tlače až 20 rôznych štítkov súčasne bez 
zbytočného odpadu pásky. Oproti konkurenčným porovnateľným 
modelom, ktoré umožňujú iba tlač po jednom štítku, to znamená 
zásadné zníženie spotreby pásky a teda výraznú úsporu Vašich 
peňazí.

Bonusom je možnosť tlače základného značenie vodičov a káblov.

ŠTÍTKOVAČE SUPVAN
Moderné popisovače štítkov navrhnuté na 

základe skúseností odborníkov z praxe.
Potrebujete profesionálny štítkovač, ktorý sa pohodlne ovláda?

Vyžadujete vysokú kvalitu štítkov, ale zároveň minimálny odpad pásky pri tlači?
V tom prípade sú popisovače štítkov Supvan tým, čo hľadáte!

EXKLUZÍVNA
ZÁRUKA
V DĹŽKE

5 ROKOV!

SUPVAN LP5120M

SUPVAN LP5125M



NAJMENŠÍ SPOTREBA PÁSKY
Konkurenčné porovnateľné štítkovača umožňujú tlač štítkov iba po jednom, 
kedy u každého vzniká odpad pásky, čo výrazne zvyšuje náklady na tlač. 
Štítkovače Supvan preto prichádzajú s prelomovou funkciou - umožňujú 
vytvoriť a vytlačiť naraz až 50 rôznych štítkov bez zbytočného 
odpadu pásky. Vďaka tomu sa náklady na tlač zásadne znižujú!

TLAČ DIAKRITIKY BEZ
KOMPROMISOV
Viete, že štandardné ručné štítkovače zmenšujú veľké písmená s diakritikou 
a slovenské znaky vyzerajú deformované? S popisovačmi Supvan sa Vám nič 
také nestane! Narozdiel od ostatných značiek nezmenšujú písmená s 
diakritikou, celkovo teda vytlačený text vyzerá oveľa prirodzenejšie.

NAJLACNEJŠIE PÁSKY
Neutrácajte zbytočne peniaze tam, kde to nie je nutné. Popisovače štítkov 
Supvan majú vysoko odolné zalaminované pásky a pritom najlacnejší 
originálny spotrebný materiál na trhu!

ŠTÍTKY S LAMINÁCIOU
Štítky z popisovačov Supvan sú automaticky opatrené 
lamináciou. To zvyšuje ich odolnosť a sú teda vhodné aj do extrémnych 
podmienok. Sú odolné voči mechanickému poškodeniu, vode, UV 
žiareniu a väčšine chemikáliám. Teplotná odolnosť štítkov je od -80°C do 
+150°C. K dispozícii sú rôzne typy pások vrátane špeciálnych pások so 
silným lepidlom.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?
MOŽNOSŤ VRÁTENIA DO 30 DNÍ

EXKLUZIVNA PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 5 ROKOV

TECHNICKÁ PODPORA ZADARMO

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS

INDIVIDUÁLNY A PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

LP5120M
6 mm, 9 mm, 12 mm

200 dpi
áno

4 riadky
3
1

až 99 kópií
1-9

20 štítkov
manuálny

áno
áno
nie
nie
nie

áno (6xAA)
nie

QWERTY
400 g

120 x 205 x 57 mm
1 ks štítková páska

LP5125M
6 mm, 9 mm, 12 mm

200 dpi
áno

5 riadkov
7
3

až 99 kópií
1-999

50 štítkov
automatický

áno
áno
áno
áno
áno

áno (6xAA)
áno
ABC

650 g
118 x 221 x 60 mm

adaptér, dobíjací blok, kufrík, 1 ks štítková páska

Šírka pásky
Rozlíšenie tlače
Komunikácia v slovenčine
Maximálny počet riadkov tlače
Počet veľkostí písma
Počet fontov
Opakovaná tlač
Automatické číselné rady
Pamäť
Odstrih štítkov
Tlač čiarových kódov
Popis vodičov a káblov
Popis patch panelov, portov, ističov
Elektro symboly
Dobíjací batériový blok
Napájenie batériami
Plastový kufrík
Klávesnica
Váha
Rozmery
Obsah balenia

iLH s.r.o.
iLH s.r.o., Strelice 825, 664 47 Strelice, CZ
Tel.: +420 547 217 300 | E-mail: ilh@ilh.sk
www.ilh.sk


