
Máy in nhãn Tepra Pro được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản và
sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt dành riêng cho thị trường Việt Nam.

1.060 Biểu tượng / Ký hiệu
Biểu tượng: sinh vật, cây cối, xe cộ, đồ ăn, đồ vật, sở thích, dự định,
      theo mùa, đời sống, khuôn mặt, trường học, công việc,
      cung hoàng đạo, biển báo

...
Hình minh họa

...
Ký hiệu cá nhân ...
Ký hiệu: dấu câu, dấu ngoặc, mũi tên, hình học, đơn vị, số học,
               ký tự Hy Lạp, ký tự Châu Âu ...
Số có 2 chữ số:

69 Khung / Bảng
...

Máy in nhãn SR-R170V Bộ sạc AC
Sách hướng dẫn

sử sụng
Phiếu bảo hành

Hộp băng nhãn
dùng thử 12mm,

độ dài 4m

Hộp sản phẩm bao gồm

Art

Serif

Standard

Calligraphy

Classic

5 Phông chữ
B.Thường

Viền

Bóng

BóngViền

Đậm

Nghiêng

Ngôn ngữ nhập

In được Tiếng Việt / Tiếng Anh

Kiểu gõ
Telex/VNI

+
Màu be

Màu chủ đạo

Mã hàng

Kích thước 183 x 219 x 58 mm (W x D x H)

Độ rộng nhãn 4-6-9-12-18 mm

≈ 580g (không bao gồm băng nhãn và pin)Khối lượng
Bộ sạc AC hoặc pin (6 pin AA)Nguồn điện



Với các thao tác vô cùng đơn giản là nhập văn bản,
định dạng văn bản theo ý thích và bấm in là bạn
đã có ngay các nhãn dán đẹp mắt, sinh động

Ứng dụng hữu ích của máy in nhãn Tepra Pro phiên bản Việt
Máy in nhãn Tepra Pro có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn
có thể đặt ở bất cứ vị trí nào ở văn phòng hay nhà máy,
cùng chức năng tay cầm tiện lợi và có thể sử dụng
bằng pin kiềm AA nên bạn có thể mang máy đi bất cứ đâu.



Máy sử dụng cùng với nhiều loại băng nhãn dành riêng cho 
máy có độ rộng từ 4-6-9-12-18mm .
Đa dạng lựa chọn khác nhau như băng nhãn màu in mực đen, 
băng nhãn trong suốt in mực đen và ruy băng
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