
High-Performance 
Prismærkningssystem

LINERLESS PRINT
STOR TOUCH-SCREEN

KOMPAKT DESIGN

Digi DPS-5600

DPS-5600 er et avanceret og fleksibelt prismærkningssystem, der effektivt klarer opgaven  
og reducerer udgifter til etiketforbrug.



Med stor hukommelse, avancerede funktioner, brugervenlig betjening og Linerless print (option) 
kan DPS-5600 løse selv komplicerede prismærkningsopgaver og sikre varerne den mest optimale 
eksponering.

Brugervenligt ekstra-stort 
12,1” farve touch-screen
Preset-taster og taster for ofte-anvendte funktioner kan 
oprettes til hurtig adgang. Størrelse, farve og placering kan  
ændres og tilpasses arbejdsopgaverne. 
 Etiket-tekst og -placering kan ses i Preview på skærmen, 
så fejl undgås.
Ekstremt stor hukommelse giver plads til senere voksende  
behov for data.

Mulighed for flere typer etiketprint  
med printer nr. 2
DPS-5600 kan i modulær udgave fås med en printer  
nr. 2 (option), der kan anvendes til print af supplerende  
etiketter med f.eks. ingredienser, opskrifter eller  
POP-etiketter, hvilket kan øge salget.

Nyt thermoprinthoved med 80 mm
breddeprint og 300 dpi
Et nyt 300 dpi thermoprinthoved giver tydeligt og skarpt  
etiketprint.
Printbredden på 80 mm gør det muligt at printe endnu mere  
information på større etiketter.
Printkontrolfunktionen, der er standard, forhindrer  
manglende dots.

Highlights
•  Linerless etiketprint
•  Brugervenlig 12,1” touch-screen
•  Fås med større vægt-underpart
•  Kompakt, pladsbesparende design
•  80 mm printbredde
•  Flere vejekapaciteter



NYHED: Linerless etiketprint

Slut med tom pladsspild 
på store etiketter
Den automatiske etikettilpasning 
eliminerer uudnyttet plads og sørger for 
automatisk justering af etiketstørrelsen. 
Det reducererudgifter til etiketpapir og gør  
de printede etiketter mere spændende.

En helt ny dimension inden for pakke-/prismærkningsopgaver, der eliminerer etiketspild og øger 
fleksibilitet og fortjeneste.

30%
reduction

Større fleksibilitet på  
etiketformater
Den automatiske saks klipper den 
færdigprintede etiket af en rulle med  
Linerless etiketpapir. 
Der kan printes varierende etiketlayouts- 
og længder på én og samme etiketrulle.

DPS-5600

Standard-konfiguration
DPS-5600 kræver kun lidt plads. Det ergo- 
nomiske design gør det nemt at tage den  
færdigprintede etiket og sætte den på  
pakken.

Variationsmulighed 
på POP-etiket
Print af POP-etiket til kampagner og  
tilbud medvirker til effektiv 
promovering og større produktivitet.

DPS-5600 fås i disse 2 konfigurationer:

Modulær-konfiguration
DPS-5600M / DI-5600M har et fleksibelt  
design med separate konsol, printer og  
vægt, somkan monteres på et manuelt  
pakkebord.

DPS-5600 med stativ (option)
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Operatørpanel

Display

Tastatur

Huk. for prog.filer 

TFT LCD farve (12,1 tomme)

Mekaniske taster og touch-screen

8,8 Gb 

Generelt

Strømforsyning

Strømforbrug

Nettovægt

- hoved-enhed (standard)

- hoved-enhed (modulær)

Vægtplatform

220-240V, 50/60Hz

1,2A, 125W

Single-printer: 16,5 kg

Single-printer: 19,7 kg

Twin-printer: 25,7 kg

3,8 kg

Vejning

Intervaltype  

Vejekapacitet

Deling 

 

Printer

Printertype 

Printkvalitet 

Printbredde 

Printlængde

Etiketstr.

Etiketrulle diam.

Etiketbubin diam. 

 

 

 

 

 

Thermo-printer 

12 dot/mm (300 dpi) 

25-80 mm

20-300 mm 

bredde: 40-80 mm

længde: 28-120 mm

max. 210 mm

76 mm

Multi-interval     

max. 3/6 kg       

e=1/2 g                               

max. 6/15 kg  

e=2/5 g                         

Single-interval

max. 30 lb.

2=0.01 lb.                        

Tekniske specifikationer

max. 15/30 kg  

e=5/10 g                             

max. 30/60 lb

e=0,01(0,02 lb                            

DPS-5600M 
Standard konfiguration


