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Teczki i segregatory

Zadbaj o porządek w biurze.

Zalecane produkty dla
teczek i segregatorów:

Wielofunkcyjne przyciski szybkiego
formatowania
LabelManager™ 160
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LabelManager™ 160

LabelManager™ 210D

Prosta w użyciu biurowa drukarka
etykiet z przyciskami szybkiego
formatowania.

Prosta w obsłudze drukarka e
 tykiet
do wielu zastosowań z dużym
wyświetlaczem graficznym.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

• S
 zybka edycja dzięki dotykowym klawiszom
skrótów pozwalającym na włączenie funkcji
pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany
rozmiaru tekstu i tekstu pionowego.
• Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze
wzorowanej na komputerowej (QWERTY)
o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju.

• D
 uży wyświetlacz graficzny z opcją podglądu
czcionki przed drukowaniem.
• Intuicyjne tworzenie etykiet od pomysłu
do wydruku.

Kod

Opis

Kod

Opis

S0946340

LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL

S0784450

LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK
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Zalecane opcje etykiet:

ETYKIETY

Standardowe etykiety D1

Szerokości etykiet*

Do użytku z serią LabelManager™.

Etykiety drukowane o następujących
szerokościach:

Standardowe etykiety poliestrowe
do setek zastosowań biurowych
i domowych, jak np. katalogowanie
i przechowywanie. Wszystkie
etykiety DYMO® D1 są odporne
na temperaturę, promieniowanie
ultrafioletowe i wilgoć, a perforowana
tylna warstwa ułatwia oddzielanie.

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

* Nie pokazano wszystkich wielkości drukowania.

Kolory etykiet D1*
Pełny przegląd etykiet LabelWriter™ patrz str. 26.
ETYKIETY

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dostępne także papierowe,
wycięte etykiety do
oznaczania.
Etykiety LabelWriter™
używane w drukarkach
LabelWriter™,
patrz str. 29.

* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.

LabelManager™ 280

LabelManager™ PnP

LabelManager™ 360D

Inteligentna, wszechstronna,
z najlepszymi opcjami połączeń.

Podłącz, wpisz tekst i drukuj —
to wszystko!

Więcej mocy i funkcji bez konieczności
korzystania z baterii AA.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19 mm.

• P
 ersonalizacja etykiet za pomocą dowolnych
czcionek i grafik na podłączonym
komputerze.
• Wyeliminowanie kosztów związanych
z bateriami jednorazowymi i ich utylizacją
przez wprowadzenie zasilania akumulatorem.

• W
 budowane oprogramowanie gotowe
do użycia bez instalacji.
• Możliwość dostosowania etykiety przy
pomocy dowolnej czcionki lub grafiki
zapisanej na podłączonym komputerze.

• U
 rządzenie jest zasilane za pomocą akumulatora,
dzięki czemu po naładowaniu można z niego
swobodnie korzystać.
• Duży ekran o wymiarach 40×70 mm mieści dwie
linie tekstu.

Kod

Opis

Kod

Opis

Kod

Opis

S0968940

LabelManager™ 280 QWERTY CZ/HU/PL

S0915360

LabelManager™ PnP CZ/HU/PL

S0879500

LabelManager™ 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK
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Zasoby i inwentaryzacja

Przechowuj wszystko na swoim miejscu lub zapewnij
możliwość śledzenia.
Zalecane produkty dla
zasobów i inwentaryzacji:

wireless

LabelManager™ Wireless PnP

LabelWriter™ 450 Duo

Jedna drukarka, wielu użytkowników
dzięki bezprzewodowemu udostępnianiu
urządzenia.

Drukowanie szerokiej gamy
etykiet DYMO® za pomocą jednej,
wszechstronnej drukarki.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm
i na etykietach LabelWriter™.

• U
 dostępnianie urządzenia w sieci
bezprzewodowej — łatwa instalacja.
• D
 rukowanie czytelnych grafik,
kodów kreskowych i logotypów
w rozdzielczości 300 dpi.

• W
 iększa elastyczność drukowania etykiet —
drukowanie etykiet DYMO® LabelWriter™,
D1 i IND w różnych rozmiarach i kolorach.
• Drukowanie etykiet na segregatory, adresowych,
spedycyjnych, z kodami kreskowymi,
inwentaryzacyjnych i specjalistycznych,
a także etykiet imiennych i wielu innych.

Wbudowany moduł łączności
bezprzewodowej

• Automatyczna obcinarka etykiet.

LabelManager™ Wireless PnP

Kod

Opis

Kod

Opis

S0969030

LabelManager™ Wireless PnP CZ/HU/PL

S0838930

LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK
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Zalecane opcje etykiet:

ETYKIETY

Standardowe etykiety D1

Szerokości etykiet*

Odpowiednie do wielu różnych zadań w biurze.
Można je usunąć bez pozostawiania śladów kleju.

Etykiety drukowane o następujących
szerokościach:

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

*Nie pokazano wszystkich
wielkości drukowania.

24 mm

Etykiety winylowe do zastosowań
we wnętrzach/na zewnątrz
ETYKIETY

Trwałe etykiety poliestrowe
Można je stosować na różnorodnych płaskich,
chropowatych lub bardzo chropowatych
powierzchniach - charakteryzują się wysoką
odpornością na rozpuszczalniki i inne substancje
chemiczne.

Do znakowania w ekstremalnych warunkach.
Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości

Dostępne w szerokości do 24 mm.

A

A

A

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.

etykiety.

LabelManager™ 500TS

LabelManager™ 420P

Rhino™ 5200

Tworzenie, edycja i formatowanie
etykiet jednym dotknięciem.

Wysokowydajna drukarka etykiet
ze złączem PC.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

Przenośne narzędzie do etykietowania
oszczędza czas i pieniądze
przy każdej wykonywanej pracy!

• D
 uży, kolorowy ekran dotykowy —
pierwszy raz w drukarkach DYMO®!
• Drukowanie czytelnych grafik, kodów
kreskowych i logotypów w rozdzielczości
300 dpi.
• Automatyczna obcinarka etykiet.

• D
 uży, 4-wierszowy wyświetlacz
z podświetleniem.
• Możliwość pracy autonomicznej lub podłączenia
do komputera przez złącze USB.
• Zasilanie za pomocą szybko ładowanego
akumulatora umożliwia nieprzerwaną pracę
w terenie.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

Kod

Opis

Kod

Opis

Kod

Opis

S0946430

LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL

S0915470

LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL

S0841490

Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK

S0841430

Rhino™ 5200 Zestaw CZ/HU/PL/SK

• N
 iespotykane nigdzie indziej klawisze skrótu
automatycznie ustawiają rozmiar oraz
rozmieszczają i formatują etykiety do określonych
zastosowań przemysłowych.
• Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128
na etykietach o szerokości 19 mm.
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Oznakowanie ogólne

Pozostaw każde stanowisko pracy w lepszym
stanie niż je zastałeś.
Zalecane produkty
dla identyfikacji ogólnej:

Rhino™ 4200

LabelManager™ 420P

Kompaktowe narzędzie do tworzenia Bardzo wydajna drukarka etykiet,
etykiet, które pomaga profesjonalistom która została zaprojektowana po to,
aby sprostać każdemu zadaniu.
oszczędzać czas.

Nowa jakość drukowania etykiet
LabelManager™ 500TS Touch Screen
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Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19 mm.

• N
 iespotykane nigdzie indziej klawisze
skrótu automatycznie ustawiają rozmiar,
rozmieszczają i formatują etykiety
do określonych zastosowań przemysłowych.

• D
 uży, 4-wierszowy wyświetlacz
z podświetleniem.
• M
 ożliwość pracy autonomicznej lub podłączenia
do komputera przez złącze USB.

• S
 zybkie i wygodne wpisywanie tekstu
na klawiaturze podobnej do komputerowej,
o układzie klawiszy specyficznym
dla danego kraju.

• Z
 asilanie za pomocą szybko ładującego się
akumulatora, dzięki czemu drukarka jest zawsze
gotowa do użytku.

Kod

Opis

Kod

Opis

S0955980

Rhino 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

S0915470

LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL

™
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Zalecane opcje etykiet:

ETYKIETY

Standardowe etykiety D1

Szerokości etykiet*

Odpowiednie do wielu różnych zadań w biurze,
można je usunąć bez pozostawiania śladów kleju.

Etykiety drukowane o następujących
szerokościach:

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

*Nie pokazano wszystkich
wielkości drukowania.

24 mm

Etykiety winylowe do zastosowań
we wnętrzach/na zewnątrz
ETYKIETY

Trwałe etykiety poliestrowe
Idealne na powierzchnie płaskie, charakteryzują
się błyszczącym wykończeniem, które podkreśla
profesjonalność pracy.

Do ogólnego znakowania w ekstremalnych warunkach.
Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.

etykiety.

wireless

LabelManager™ Wireless PnP

LabelManager™ 500TS

LabelWriter™ 450 Duo

Jedna drukarka, wielu użytkowników
— bezprzewodowe udostępnianie
urządzenia.

Tworzenie, edycja i formatowanie
etykiet za jednym dotknięciem.
Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

Drukowanie szerokiej gamy
etykiet DYMO® za pomocą jednej,
wszechstronnej drukarki.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

• D
 uży, kolorowy ekran dotykowy —
pierwszy raz w drukarkach DYMO®!

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm
i na etykietach LabelWriter™.

• D
 rukowanie czytelnych grafik, kodów
kreskowych i logotypów w rozdzielczości
300 dpi.

• W
 iększa elastyczność drukowania etykiet —
DYMO® LW, D1 i IND w różnych rozmiarach i kolorach.

• U
 dostępnianie urządzenia w sieci
bezprzewodowej — łatwa instalacja.
• D
 rukowanie czytelnych grafik, kodów
kreskowych i logotypów w rozdzielczości
300 dpi.

• Automatyczna obcinarka etykiet.

• D
 rukowanie etykiet na segregatory,
adresowych, spedycyjnych, z kodami kreskowymi,
inwentaryzacyjnych i specjalistycznych, a także
etykiet imiennych i wielu innych.

Kod

Opis

Kod

Opis

S0946430

LabelManager 500TS QWERTY CZ/HU/PL

S0838930

LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK

• Automatyczna obcinarka etykiet.
Kod

Opis

S0969030

LabelManager Wireless PnP CZ/HU/PL
™

™
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Komponenty sieciowe, przewody i kable

Oznaczaj etykietami szybko,
sprawnie i prawidłowo.
Zalecane produkty dla komponentów
sieciowych, przewodów i kabli:

Wyjątkowe klawisze
skrótów Rhino™ 4200:
1

2

3

4

Przerywacz/moduł

Code 39/Code 128

Przewody/kable/flagi

A
B
C

AB

C

CB
A

C
AB

10

Obracanie/
wyrównywanie

Rhino™ 4200

Rhino™ 5200

Kompaktowe narzędzie do tworzenia Przenośne narzędzie do etykietowania
etykiet, które pomaga profesjonalistom pozwala oszczędzić czas i pieniądze
oszczędzać czas.
przy każdej wykonywanej pracy!
Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

• W
 yjątkowe klawisze skrótu automatycznie
ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują
etykiety do określonych zastosowań
przemysłowych.

• W
 yjątkowe klawisze skrótu automatycznie
ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują
etykiety do określonych zastosowań
przemysłowych.

• S
 zybkie i wygodne wpisywanie tekstu na klawiaturze • Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128
podobnej do komputerowej, o układzie klawiszy
na etykietach o szerokości 19 mm.
specyficznym dla danego kraju.
Kod

Opis

Kod

S0955980

Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

S0841490

Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK

S0841430

Rhino™ 5200 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Ogólne/stałe
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Opis

Zalecane opcje etykiet:

ETYKIETY

Trwałe etykiety poliestrowe

Szerokości etykiet*

Idealne na powierzchnie płaskie. Charakteryzują się
błyszczącym wykończeniem, które jest znakiem
profesjonalizmu.

Etykiety drukowane o następujących
szerokościach.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A

Elastyczne etykiety nylonowe
ETYKIETY

9 mm

12 mm

Etykiety z elastycznego nylonu przylegają ściśle
do przewodów, kabli, powierzchni obłych.

19 mm

*Nie pokazano wszystkich wielkości
drukowania przez drukarkę etykiet.

Dostępne w szerokości do 24 mm*

A

24 mm

A

Etykiety winylowe do zastosowań
we wnętrzach/na zewnątrz
ETYKIETY

6 mm

Do ogólnego znakowania w ekstremalnych
warunkach. Idealne do zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości
etykiety.

Rurki termokurczliwe
Do profesjonalnej identyfikacji kabli.
Współczynnik obkurczania 3:1
zapewnia ścisłe przyleganie
do przewodów i kabli. Dowolne
narzędzie etykietujące DYMO® Rhino™
pozwala na etykietowanie bezpośrednio
na rurkach termokurczliwych.
Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.

Rhino™ 6000
Wielofunkcyjna przemysłowa drukarka etykiet
z możliwością podłączenia do komputera.
Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.
• S
 pełnia wszystkie branżowe standardy etykietowania
ANSI i TIA/EIA-606-B.
• W
 yjątkowe klawisze dostępu automatycznie umożliwiają
formatowanie tekstu etykiety do wykorzystania
na krosownicach, przyłączach 110, przewodach,
kablach i nie tylko.

Kod

Opis

S0773810

Rhino™ 6000 ABC CZ/HU/PL/SK

S0771970

Rhino™ 6000 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Szablony producentów
Pobierz szablony z dokładnymi odstępami między etykietami
do paneli, przyłączy 110 i zespołów zacisków. Otwórz szablon
w oprogramowaniu Rhino™ Connect i dodaj tekst, aby tworzyć
etykiety dopasowane idealnie do sprzętu, bez konieczności
mierzenia. Baza szablonów jest regularnie aktualizowana.
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BHP i utrzymanie ruchu w zakładzie

Zakończ swoją pracę profesjonalnie
i z poczuciem satysfakcji.
Zalecane produkty dla BHP
i utrzymania zakładu:

Wyjątkowe klawisze
skrótów Rhino™ 4200:
1

2

3

4

Przerywacz/moduł

Code 39/Code 128

Przewody/kable/flagi

A
B
C

AB

C

CB
A

C
AB

12

Obracanie/
wyrównywanie

Rhino™ 4200

Rhino™ 5200

Kompaktowe narzędzie do tworzenia Przenośne narzędzie do etykietowania
etykiet, które pomaga profesjonalistom oszczędza czas i pieniądze przy każdej
oszczędzać czas.
wykonywanej pracy!
Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

• Wyjątkowe klawisze skrótu automatycznie
• N
 iespotykane nigdzie indziej klawisze skrótu
ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują
automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają
etykiety do określonych zastosowań
i formatują etykiety do określonych zastosowań
przemysłowych.
przemysłowych.
• S
 zybkie i wygodne wpisywanie tekstu
• Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128
na klawiaturze podobnej do komputerowej,
na etykietach o szerokości 19 mm.
o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju.
Kod

Opis

Kod

S0955980

Rhino 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK
™

Ogólne/stałe
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Opis

S0841490

Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK

S0841430

Rhino™ 5200 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Zalecane opcje etykiet:

ETYKIETY

Trwałe etykiety poliestrowe

Szerokości etykiet*

Idealne na powierzchnie płaskie. Charakteryzują się
błyszczącym wykończeniem, które podkreśla
profesjonalną pracę.

Etykiety drukowane o następujących
szerokościach.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A
6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

*Nie pokazano wszystkich
wielkości drukowania.

Etykiety winylowe do zastosowań
we wnętrzach/na zewnątrz
ETYKIETY

24 mm

Do ogólnego znakowania w ekstremalnych
warunkach. Idealne do zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz.

Czy konieczna jest zgodność
z określonymi standardami
etykietowania?

Dostępne w szerokości do 24 mm*.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Do wyboru są etykiety wykonane z szerokiej
gamy tworzyw i dostępne w wielu kolorach.
Spełniają one standardy OSHA, ANSI i ISO.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę:
dymo.com

* Opcje kolorów różnią się w zależności
od szerokości etykiety.

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.

Rhino™ 6000

Rhino™ M1011

Wielofunkcyjna przemysłowa drukarka
etykiet z możliwością podłączenia
do komputera.

Twórz etykiety klasy przemysłowej
tłoczone w metalu.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.
• S
 pełnia wszystkie branżowe standardy
etykietowania ANSI i TIA/EIA-606-B.
• W
 yjątkowe klawisze dostępu automatycznie
umożliwiają formatowanie tekstu etykiety
do wykorzystania na krosownicach, przyłączach
110, przewodach, kablach i nie tylko.

• O
 bsługuje etykiety ze stali nierdzewnej
oraz aluminium o szerokości 12 mm.
• W
 budowany dziurkacz i mechanizm tworzenia
opasek zaciskowych – idealnie do tworzenia
etykiet zawieszanych.
• T
 rwała obudowa z odlewanego aluminium
sprawdza się w trudnych warunkach pracy.

Kod

Opis

Kod

Opis

S0773810

Rhino™ 6000 ABC CZ/HU/PL/SK

S0720090

Rhino™ M1011

S0771970

Rhino™ 6000 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Do intensywnego znakowania
w ekstremalnych warunkach.
Wytłaczarka taśm metalowych Rhino™
M1011.

13
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Etykiety
Odpowiednie etykiety na każdą
ewentualność i powierzchnię.

Standardowe

Średnia siła

Intensywna eksploatacja

Etykiety standardowe D1.

Etykiety trwałe D1.

Wewnętrzne/zewnętrzne etykiety winylowe.

Do setek różnych zadań w biurze
i w jego otoczeniu, np. do archiwizacji,
przechowywania i zarządzania z asobami.
Dzięki kasetom etykiet możesz tworzyć
wyraźne i łatwe do odczytania etykiety
o dowolnej długości.

Wyglądają identycznie jak etykiety
standardowe, ale zostały pokryte
niezawodną warstwą klejącą zapewniającą
bardzo trwałe połączenie, gdy zamierzasz
umieścić etykiety na stałe.

Idealne do zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz. Dostępne w najszerszym
zakresie kolorów zgodnych z normami
kolorów OSHA, ANSI oraz ISO.

Etykiety elastyczne D1.

Profesjonalne, błyszczące wykończenie idealne
do etykietowania krosownic, przyłączy, płytek
czołowych, koszy, belek i innych.

Trwałe etykiety poliestrowe.

Przeznaczone do nanoszenia na powierzchnie
zaokrąglone lub niejednorodne oraz do oznaczania
przewodów.
Trwała warstwa klejąca gwarantuje
pewność umieszczenia etykiet.

Elastyczne etykiety nylonowe.
Przylegają ściśle do przewodów,
kabli, powierzchni obłych.

Rurka termokurczliwa.
Drukowanie na rurce o współczynniku
termokurczliwości 3:1 dla identyfikacji kabli
wysokiej klasy i wiązek przewodów.

Cechy etykiet D1*:
Łatwo usuwalna warstwa
zabezpieczająca
Szybkie i łatwe usuwanie
warstwy zabezpieczającej
Odporność
w celu bezproblemowego
na promieniowanie UV
naklejania etykiet.

Cechy etykiet do użytku
przemysłowego**:

Wodoodporność Odporność na zimno/
ciepło

Łatwa do usunięcia warstwa Odporność na
zabezpieczająca
promieniowanie UV

Wodoodporność

* Szczegóły patrz str. 26.
** Szczegóły patrz str. 27.

Odporność na zimno/
ciepło

Odporność
na olej

Odporność
na chemikalia
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Adresowanie poczty

Zwiększ poziom wydajności, produktywności
i profesjonalizmu w biurze.
Zalecane produkty
dla adresowania poczty:

LabelWriter™ 450

LabelWriter™ 450 Turbo

Szybkie i sprawne drukowanie
etykiet na każdą kieszeń.

Duża prędkość drukowania, wygodne
etykietowanie i możliwość obsługi
poczty.

• D
 ostosowywanie i drukowanie etykiet
adresowych, spedycyjnych, na segregatory
i z kodami kreskowymi, a także etykiet
imiennych i wielu innych.
• D
 rukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu
etykiet adresowych z 4 wierszami).

Oprogramowanie DYMO® Label
Zwiększanie wydajności patrz str. 22.
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Wszystkie funkcje modelu 450 oraz:
• D
 rukowanie do 71 etykiet na minutę
(przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami),
40% szybciej niż w przypadku naszego modelu
bazowego.

• U
 rządzenie jest wyposażone w oryginalne
oprogramowanie DYMO® Label™, które obsługuje
ponad 100 stylów i układów etykiet.

Kod

Opis

S0838780

LabelWriter 450 HUN/CZ/PL/SK
™
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Kod

Opis

S0838830

LabelWriter™ 450 Turbo HUN/CZ/PL/SK

Zalecane opcje etykiet
Etykiety LabelWriter™
Do użycia w drukarkach z serii LabelWriter™.
ETYKIETY

Etykiety LabelWriter™ wykorzystują proces drukowania
termicznego — nie trzeba więc korzystać z brudzącego,
kosztownego tuszu ani kaset z tonerem.
A ponieważ etykiety pakowane są w rolki, można
w prosty sposób wydrukować jedną lub setki — żadnych
problemów z arkuszami etykiet, żadnych strat materiału.

Standardowe etykiety adresowe
Dostępne opcje wielkości:

S0722380 (130 etykiet na rolkę, 4 rolki w pudełku) 28 x 89 mm (różne kolory)
Pełny przegląd etykiet LabelWriter™
S0722410 (260 etykiet na rolkę, 1 rolka w pudełku) 36 x 89 mm (przezroczyste )
patrz str. 29.
S0722400 (260 etykiet na rolkę, 2 rolki w pudełku) 36 x 89 mm (białe)
S0722520 (500 etykiet na rolkę, 1 rolka w pudełku) 25 x 54 mm (białe, zwrotne etykiety adresowe)

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

LabelWriter™ 450 Duo

Zwiększona wydajność etykietowania Drukowanie szerokiej gamy
i obsługi poczty.
etykiet DYMO® za pomocą jednej,
wszechstronnej drukarki.
Wszystkie funkcje modelu 450 oraz:
• Z
 większenie wydajności i natychmiastowa
dostępność dwóch rolek etykiet — doskonałe
rozwiązanie do drukowania etykiet adresowych
i spedycyjnych bez wymieniania rolek.
• S
 zybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę
(przy drukowaniu etykiet adresowych
z 4 wierszami), 40% szybciej niż w przypadku
naszego modelu bazowego.

Wszystkie funkcje modelu 450 oraz:
• W
 iększa elastyczność drukowania etykiet —
drukowanie etykiet pocztowych i wysyłkowych
(LW), a także trwałych etykiet identyfikacyjnych
(D1) w różnych rozmiarach i kolorach.
• S
 zybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę
(przy drukowaniu etykiet adresowych
z 4 wierszami), 40% szybciej niż w przypadku
naszego modelu bazowego.

Kod

Opis

Kod

Opis

S0838880

LabelWriter™ 450 Twin Turbo HUN/CZ/PL/SK

S0838930

LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK

Utwórz własne rozwiązanie
do biurkowej obsługi poczty
 ołącz dowolną drukarkę etykiet
P
LabelWriter™ z dowolną cyfrową wagą
pocztową lub wysyłkową DYMO® USB,
aby utworzyć kompletne rozwiązanie
do biurkowej obsługi poczty.
Po prostu zapłać niezbędne opłaty
pocztowe — bez ukrytych kosztów,
umów lub opłat miesięcznych.
Wagi patrz str. 19.
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Wagi pocztowe i wysyłkowe

Oszczędzaj czas i pieniądze. Opcja każdorazowego
ważenia koperty lub paczki dla ustalenia właściwej
opłaty pocztowej.
Zalecane produkty
dla usług kurierskich:

LabelWriter™ 4XL Wide-Format
Szybkie drukowanie etykiet i intensywna eksploatacja.
• D
 rukowanie etykiet o maksymalnej szerokości 10 cm — w tym serie
etykiet pocztowych oraz innych etykiet wielkoformatowych, etykiety
spedycyjne o wymiarach 104 x 159 mm, etykiety magazynowe,
kody kreskowe oraz etykiety ułatwiające identyfikację.
• D
 rukowanie do 129 etykiet na minutę (lub 81 mm na sekundę,
etykiety 4-wierszowe lub wydajne).
• Ł
 atwa integracja z aplikacjami firm zewnętrznych za pomocą
zestawu DYMO® Software Developers Kit (SDK) dostępnego
do bezpłatnego pobrania ze strony dymo.com.

Łatwa integracja z aplikacjami firm zewnętrznych.

Kod

Opis

LabelWriter™ 4XL

S0904950

LabelWriter™ 4XL EMEA

18
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Rekomendowane formaty etykiet
Etykiety spedycyjne LabelWriter™
Do użytku z drukarką LabelWriter™.
ETYKIETY

Dostępne dla dużych kopert, paczek priorytetowych
i pudełek; etykiety LabelWriter™ są na tyle duże, że
zmieszczą adres zwrotny i logo, jak i adres odbiorcy.

Wydajne etykiety
*Tylko do użytku z drukarką LabelWriter™ 4XL.

S0947410 (2 rolki w opakowaniu
każda po 1050 etykiet) 89 x 28 mm
S0947420 (po 2 rolki w opakowaniu
575 etykiet na rolkę) 102 x 59 mm

Dostępne opcje wielkości:
S0722430 (220 etykiet na rolkę)
54 x 101 mm
S0904980 (220 etykiet na rolkę)
104 x 159 mm (bardzo duże)
Pełny przegląd etykiet LabelWriter™ patrz str. 29.

Cyfrowe wagi pocztowe i wysyłkowe
Oszczędność czasu i pieniędzy — możliwość
ważenia kopert i paczek w miejscu pracy.
• K
 ompaktowa i dokładna waga umożliwiająca ważenie listów
i paczek o maksymalnym ciężarze 10 kg.
• F
 unkcja „Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 10
sekund — przydatne, kiedy duże paczki lub koperty
zasłaniają wyświetlacz podczas ważenia.
• F
 unkcja Tara – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku
z pominięciem ciężaru samego pojemnika.

Cyfrowe, przenośne wagi do przesyłek
z interfejsem USB
Możliwość określania dokładnego ciężaru dużych
przesyłek i paczek oraz wysokości opłat pocztowych.
• S
 olidna, przenośna, cyfrowa waga do przesyłek klasy przemysłowej
obsługuje przesyłki i paczki o maksymalnym ciężarze 180 kg.
• Wbudowany uchwyt wagi ułatwia jej przenoszenie w pobliże przesyłki.
• O
 dłączany wyświetlacz LCD pozwala w wygodny sposób
odczytywać wyniki lub może zostać zamontowany na ścianie.

Kod

Opis

Kod

Opis

S0928980

Waga pocztowa M1 1 KG

S0929020

Waga do przesyłek S50 USB 50 KG EU

S0928990

Waga pocztowa M2 2 KG

S0929030

Waga do przesyłek S100 USB 100 KG EU

S0929000

Waga pocztowa M5 USB 5 KG

S0929040

Waga do przesyłek S180 USB 180 KG EU

S0929010

Waga pocztowa M10 USB 10 KG
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Etykiety specjalistyczne

Szeroka gama rozwiązań w zakresie tworzenia etykiet
dla spełnienia wszystkich potrzeb.
Do użytku ze wszystkimi drukarkami
etykiet LabelWriter™:

Rodzina drukarek etykiet LabelWriter™

Zarządzanie gośćmi

Szybsze drukowanie, inteligentne wysyłanie,
elegancki wygląd.

Śledzenie dostawców i gości.

• D
 ostosowywanie i drukowanie etykiet adresowych,

Skorzystaj z szybkiego,
ekonomicznego i profesjonalnego
drukowania identyfikatorów
w biurze lub podczas imprezy.

• W
 ykonaj to wszystko za pomocą oprogramowania
DYMO Label™ 8 — bezpośrednio na komputerze*.

spedycyjnych, na segregatory i z kodami kreskowymi,
a także etykiet imiennych i wielu innych.

• W
 ykorzystuje technologię druku termicznego —
bez potrzeby użycia drogich tuszów lub tonerów.
• T
 worzenie spersonalizowanych etykiet przy użyciu
ponad 100 stylów i układów etykiet.
*Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows® XP,
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

20
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Rekomendowane formaty etykiet
Etykiety specjalistyczne LabelWriter™
Do użytku z drukarką LabelWriter™.
ETYKIETY

Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach etykiety specjalistyczne
DYMO® pozwalają spełniać szeroką gamę potrzeb, takich jak
zarządzanie gośćmi, archiwizacja nośników danych, handel
detaliczny i oznaczenia ogólnego przeznaczenia.

Identyfikatory/wizytówki

Segregatory/nośniki multimedialne
Małe identyfikatory
Duże etykiety na segregator

S0722560 (300 na rolkę)
Usuwalne 41 x 89 mm

S0722480 (110 na rolkę)
Trwałe 59 x 190 mm
Małe etykiety na segregator
S0722470 (110 na rolkę)
Trwałe 38 x 190 mm

Średnie identyfikatory

Etykiety na teczki podwieszane

S0929100 (300 na rolkę)
Bez kleju 51 x 89 mm

S0722460 (220 na rolkę)
Trwałe 12 x 50 mm

Duże identyfikatory

Etykiety na płyty CD/DVD

S0929110 (250 na rolkę)
Bez kleju 62 x 106 mm

S0719250 (160 na rolkę)
Trwałe, średnica 57

Uniwersalne
Duże etykiety uniwersalne
(do wielu zastosowań)

Uniwersalne

S0722440 (320 na rolkę)
Trwałe 54 x 70 mm

S0722540 (1000 na rolkę)
32 x 57 mm
S0722550 (500 na rolkę)
19 x 51 mm
S0929120 (750 na rolkę)
25 x 25 mm
S0722530 (1000 na rolkę)
Usuwalne 13 x 25 mm
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Integracja systemu

Uzyskaj doskonałe efekty etykietowania
przy mniejszym nakładzie pracy.

Oprogramowanie
Oprogramowanie DYMO® Label™ 8 Software
Dla komputerów osobistych.
• W
 zestawie z każdą drukarką etykiet LabelWriter™
lub LabelManager™ zgodną z komputerem osobistym.
• M
 ożliwość wyboru spośród 100 układów etykiet
w celu dostosowania i dodania logo firmy lub grafiki.
• W
 budowana książka adresowa: drukuj etykiety bezpośrednio
z poziomu listy kontaktowej lub książki adresowej programu
Outlook®.
• Do
 wielu zastosowań: umożliwia tworzenie etykiet bezpośrednio
w programach Microsoft® Word, Outlook®, Excel® i CardScan®
bez konieczności przepisywania tekstu.
• Widget

QuickPrint: wygodny i szybki wydruk
pojedynczych etykiet.

22
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Integracja
Pakiet DYMO® Software Development
Kit (SDK)
Etykietowanie może stać się najlżejszym etapem pracy.
Szybka i prosta integracja drukowania etykiet DYMO® i skanowania
wizytówek z dowolnym środowiskiem Windows®, Linux®
lub niestandardowym systemem.
Już od ponad 12 lat programiści i inżynierowie wykorzystują zestawy
DYMO® SDK do integrowania funkcji drukowania etykiet DYMO®
i skanowania wizytówek narzędziem CardScan™ z rozwiązaniami
na własne potrzeby lub dla klientów. Niezależnie od tego,
w jakim systemie ma być uruchamiane Twoje oprogramowanie
(Windows®, Linux® lub niestandardowy system), dostępny jest zestaw SDK,
który pozwala wykorzystać naszą technologię we własnej pracy.
Możesz regularnie otrzymywać aktualizacje od naszego zespołu
technicznego na blogu dla programistów DYMO®:
http://developers.dymo.com

Na całym świecie produkty
firmy DYMO® odgrywają
kluczową rolę jako składnik
rozwiązań z zakresu:
• zarządzania gabinete m i pacjentami,
• drukowania i tworzenia etykiet
na potrzeby placówek opiekuńczych,
• tworzenia etykiet wykorzystywanych
w laboratoriach oraz do oznaczania
narzędzi medycznych,
• prostych rozwiązań związanych
z drukowaniem identyfikatorów,
• fabryk, handlu detalicznego i przemysłu,
• spedycji (we współpracy z wiodącymi
przewoźnikami).

Sieci
LabelWriter™ Print Server
Karta sieciowa dla drukarek etykiet DYMO®
LabelWriter™.
• Ł
 atwa instalacja: możliwość podłączenia
przez złącze USB, kabel Ethernet i źródło zasilania.
• P
 ozwala udostępnić dowolną drukarkę
użytkownikom tej samej sieci.
• D
 ostępne wersje językowe oprogramowania:
angielska, francuska, niemiecka, holenderska i włoska.
Kod

Opis

S0929080

DYMO® LabelWriter™ Print Server - EU

Karta sieciowa dla drukarek etykiet
LabelWriter™
LabelWriter™ Print Server
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LabelManager ™ i Rhino™ | Porównanie
Drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ i Rhino™
Odpowiednie etykiety na każdą sytuację.

Model / funkcje

LabelManager™ 160

LabelManager™ 210D

LabelManager™ 280

LabelManager™ 360D

LabelManager™ 420P

Szerokość etykiet

6 / 9 / 12 mm

6 / 9 / 12 mm

6 / 9 / 12 mm

6 / 9 / 12 / 19 mm

6 / 9 / 12 / 19 mm

System etykiet

D1 / IND Rhino™

D1 / IND Rhino™

D1 / IND Rhino™

D1 / IND Rhino™

D1 / IND Rhino™

System druku

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

Rozdzielczość druku

180 dpi

180 dpi

180 dpi

180 dpi

180 dpi

Szybkość druku

12 mm/s

12 mm/s

12 mm/s

12 mm/s

12 mm/s

Liczba drukowanych wierszy

2

2

bez ograniczeń (2*)

2

bez ograniczeń (4*)

Liczba stylów

8

7

Czcionki Win

7

Czcionki Win

Liczba czcionek

1

1

Czcionki Win

3

Czcionki Win

Liczba symboli

228

132

Czcionki Win

221

Czcionki Win

6

6

Czcionki Win

7

Czcionki Win

Układ klawiatury

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

ABC

Klawisze skrótów

–

–

–

–

–

Podświetlany wyświetlacz

–

–

–

–

√

Dodatkowa pamięć etykiet

–

9

9

9

9

Stała długość

–

√

√

√

√

–

10

10

10

10

–

–

√

–

√

–

–

PC

–

PC

–

–

–

–

–

Ręczna

Ręczna

Ręczna

Ręczna

Ręczna

√

√

√

√

√

AAA (6x)

AA (6x)

Akumulatory

Akumulatory

Akumulatory

Zgodność z zasilaczem

√

√

√

√

√

Śledzenie zasobów

–

–

–

–

√

Kod kreskowy

–

–

√

–

√

Przerywacze i moduły

–

–

–

–

–

Teczki i segregatory

√

√

√

√

√

Oznakowanie ogólne

–

–

–

–

√

Komponenty sieciowe

–

–

–

–

–

BHP i utrzymanie zakładu

–

–

–

–

–

Przewody/kable/flagi

–

–

–

–

–

Liczba rozmiarów czcionek

Maksymalna liczba kopii
wielokrotnych
Importowanie danych
(MS Excel)
Możliwość podłączenia
do komputera
Seryjność
Typ gilotyny
Wskaźnik słabej baterii /
automatyczne wyłączanie
Typ baterii
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wireless

LabelManager™ 500TS

LabelManager™ PnP

LabelManager™ Wireless PnP

Rhino™ 4200

Rhino™ 5200

Rhino™ 6000

6 / 9 / 12 /19 / 24 mm

6 / 9 / 12 mm

6/9/12/19/24 mm

6 / 9 / 12 / 19 mm

6 / 9 / 12 / 19 mm

6 / 9 / 12 /19 / 24 mm

D1 / IND Rhino™

D1 / IND Rhino™

D1 / IND Rhino™

IND Rhino™

IND Rhino™

IND Rhino™

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

Termotransfer

300 dpi

180 dpi

300 dpi

180 dpi

180 dpi

180 dpi

20 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

15 mm/s

10 mm/s

10 mm/s

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

5

5

5

Czcionki Win

Czcionki Win

Czcionki Win

5

5

5

Czcionki Win

Czcionki Win

Czcionki Win

1

1

1

Czcionki Win

Czcionki Win

Czcionki Win

Biblioteka symboli (80)

Biblioteka symboli (ponad 120)

Biblioteka symboli (ponad 250)

Czcionki Win

Czcionki Win

Czcionki Win

7

6

7

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

–

–

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

ABC

ABC

–

–

–

√

√

√

–

–

–

√

√

√

500

–

–

25

100

1000

√

√

√

√

√

√

49

49

49

10

99

99

√

√

√

–

–

√

PC

PC

PC

–

–

PC

–

–

–

Proste

Zaawansowane

Zaawansowane

Automatyczna

Ręczna

Automatyczna

Ręczna

Ręczna

Elektroniczna

√

√

√

√

√

√

Akumulatory

Akumulatory

Akumulatory

Opcjonalnie akumulator

Opcjonalnie akumulator

Akumulatory

√

√

√

√

√

√

√

–

√

√

–

√

√

√

√

Code 39 + Code 128

Code 39 + Code 128

6

–

–

–

√

√

√

√

√

√

–

–

–

√

–

√

–

√

–

–

–

–

–

√

√

–

–

–

√

√

√

–

–

–

√

√

√

* Bez połączenia z komputerem.
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Etykiety D1 | Przegląd
Etykiety DYMO® D1
Dzięki kasetom etykiet możesz tworzyć wyraźne i łatwe
do odczytania etykiety dowolnej długości.

TYP ETYKIETY / SZEROKOŚĆ ETYKIETY
STANDARDOWE D1

Do wielu różnych zadań w biurze
i w jego otoczeniu, np. do archiwizacji,
przechowywania i zarządzania
zasobami.

24 mm

19 mm

12 mm

9 mm

6 mm

CZARNY NA BIAŁYM

S0720930

S0720830

S0720530

S0720680

S0720780

CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM

S0720920

S0720820

S0720500

S0720670

S0720770

CZARNY NA ŻÓŁTYM

S0720980

S0720880

S0720580

S0720730

S0720790

CZARNY NA NIEBIESKIM

S0720960

S0720860

S0720560

S0720710

–

CZARNY NA ZIELONYM

S0720990

S0720890

S0720590

S0720740

–

CZARNY NA CZERWONYM

S0720970

S0720870

S0720570

S0720720

–

BIAŁA NA PRZEZROCZYSTYM

–

S0720900

S0720600

–

–

BIAŁY NA CZARNYM

S0721010

S0720910

S0720610

–

–

NIEBIESKI NA BIAŁYM

S0720940

S0720840

S0720540

S0720690

–

NIEBIESKI NA
PRZEZROCZYSTYM

–

–

S0720510

–

–

CZERWONY NA BIAŁYM

–

S0720850

S0720550

S0720700

–

CZERWONY NA
PRZEZROCZYSTYM

–

–

S0720520

–

–

CZARNY NA BIAŁYM

–

S0718070

S0718060

–

–

CZARNY NA BIAŁYM

–

S0718050

S0718040

–

–

Odporność na zimno/ciepło: od -18°C
do 90°C
Długość: 7 m

Wyglądają jak etykiety standardowe,
ale zostały pokryte niezawodną warstwą
klejącą zapewniającą bardzo trwałe
połączenie w przypadku umieszczania
etykiet na stałe.

TRWAŁE D1

Odporność na zimno/ciepło: od -40°C
do 150°C
Długość: 5,5 m

ELASTYCZNE D1

Przeznaczone do nanoszenia na powierzchnie
zaokrąglone lub niejednorodne oraz do o znaczania
przewodów. Trwała warstwa klejąca gwarantuje
pewność umieszczenia etykiet.
Odporność na zimno/ciepło: od -10°C
do 80°C
Długość: 3,5 m

Do użytku z drukarkami LabelManager™ i LabelWriter™ 450 Duo.

Właściwości etykiet D1:
Łatwo usuwalna warstwa
zabezpieczająca
Szybkie i łatwe usuwanie
warstwy zabezpieczającej
Odporność
dla bezproblemowego
na promieniowanie UV
naklejania etykiet.
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Wodoodporność

Odporność
na zimno/ciepło
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Etykiety IND | Przegląd
Etykiety przemysłowe DYMO®
Zastosowano w nich silny klej. Nie rozmazują się i nie blakną,
sprawdzone w warunkach terenowych i oznaczone
certyfikatem UL.

TYP ETYKIETY / SZEROKOŚĆ ETYKIETY

Idealne do zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz. Dostępne w najszerszym
zakresie kolorów zgodnych z normami
OSHA, ANSI oraz ISO.
Odporność na zimno/ciepło: od -40°C
do 80°C
PRZEMYSŁOWE
WINYLOWE

PRZEMYSŁOWE
TRWAŁE TAŚMY
POLIESTROWE

PRZEMYSŁOWE
ELASTYCZNE
NYLONOWE

19 mm

12 mm

9 mm

6 mm

CZARNY NA BIAŁYM

1805430

18445

18444

18443

–

CZARNY NA ŻÓŁTYM

1805431

18433

18432

–

–

CZARNY NA
POMARAŃCZOWYM

1805427

18436

18435

–

–

CZARNY NA SZARYM

1805425

1805419

1805413

–

–

BIAŁY NA CZERWONYM

1805429

1805422

1805416

–

–

– Oznaczone certyfikatem UL
jako element składowy UL 969.

BIAŁY NA CZARNYM

1805432

1805436

1805435

1805437

–

– Zgodność z RoHS.

BIAŁY NA ZIELONYM

1805426

1805420

1805414

–

–

BIAŁY NA NIEBIESKIM

1805423

1805417

1805243

–

–

BIAŁY NA FIOLETOWYM

1805428

1805421

1805415

–

–

BIAŁY NA BRĄZOWYM

1805424

1805418

1805412

–

–

Długość: 5,5 m

Profesjonalne, błyszczące wykończenie
idealne do etykietowania krosownic,
przyłączy, płytek czołowych, koszy,
belek i innych.
Odporność na zimno/ciepło: od -40°C
do 150°C
Długość: 5,5 m
– Oznaczone certyfikatem UL
jako element składowy UL 969.
– Zgodność z RoHS.

CZARNY NA BIAŁYM

1734523

18484

18483

18482

1805442

CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM

1805433

622290

622289

18508DMO

1805440

CZARNY NA METALICZNYM

1805434

18487

18486

18485

1805441

Etykiety przylegają ściśle do przewodów,
kabli, powierzchni obłych. Odporny
na rozdarcia materiał nie ulega uszkodzeniu
podczas przeciągania przez niewielkie
otwory czy rurki.

CZARNY NA BIAŁYM

1734524

18489

18488

–

–

CZARNY NA ŻÓŁTYM

1734525

18491

18490

–

–

CZARNY NA BIAŁYM

1805443

18057

18055

18053

18051

CZARNY NA ŻÓŁTYM

1805444

18058

18056

18054

18052

Odporność na zimno/ciepło: od -10°C
do 80°C
Długość: 3,5 m
– Oznaczone certyfikatem UL
jako element składowy UL 969.
– Zgodność z RoHS.

PRZEMYSŁOWE
RURKI
TERMOKURCZLIWE*

24 mm

Do profesjonalnej identyfikacji
kabli. Współczynnik obkurczania 3:1
zapewnia ścisłe przyleganie
do przewodów i kabli.
Odporność na zimno/ciepło: od -55°C
do 135°C
Długość: 1,5 m
– Oznaczone certyfikatem UL
jako element składowy UL 224.
– Spełniają wymogi standardów
MIL-M-81531, MIL-STD-202G,
SAE-DTL- 23053/5 (klasa 1 i 3).
– Zgodność z RoHS.

Do użytku z drukarkami LabelManager™ i LabelWriter™ 450 Duo.
*Zgodne tylko z narzędziami etykietującymi Rhino™.

Cechy etykiet do użytku przemysłowego:

Etykiety do wytłaczarki Rhino M1011
Etykety odporne na ekstremalne warunki pogodowe, temperatury,
chemikalia oraz działanie promieni UV.
NR KODU

OPIS

DŁUGOŚĆ

KOLOR

31000

Nieprzylepne, aluminiowe 12 mm

4,80 m

Aluminium

35800

Przylepne, aluminiowe 12 mm

3,65 m

Aluminium

32500

Nieprzylepne, stal nierdzewna 12 mm

6,40 m

Nierdzewna

Łatwo usuwalna warstwa
Odporność
zabezpieczająca
na promieniowanie UV

Odporność
na zimno/ ciepło

Odporność na olej

Wodoodporność

Odporność
na chemikalia
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LabelWriter™ | Porównanie
Drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™
Szeroka gama rozwiązań w zakresie tworzenia
etykiet dla spełnienia wszystkich potrzeb.

LabelWriter™
450

LabelWriter™
450 Turbo

LabelWriter™
450 TwinTurbo

LabelWriter™
450 Duo

LabelWriter™
4XL

600 x 300

600 x 300

600 x 300

600 x 300
(D1: 180)

300

Bezpośredni druk
termiczny

Bezpośredni druk
termiczny

Bezpośredni druk
termiczny

Bezpośredni druk
termiczny
Termotransfer

Bezpośredni druk
termiczny

Prędkość drukowania
(etykiet/min)

51

71

71

71

53
(129 na etykietach
o wysokiej wydajności)

Maks. szerokość wydruku (mm)

56

56

56

56

106

Ponad 100

Ponad 100

Ponad 100

Ponad 100

Ponad 100

Projektowanie szablonów etykiet

√

√

√

√

√

Drukuje tekst, kody kreskowe
(20 typów), zdjęcia i obrazki, datę
i godzinę, numery seryjne i wiele
innych

√

√

√

√

√

Typy i rozmiary etykiet

18

18

18

18 + 50 etykiet D1

21

Prowadnica etykiet
(w celu umożliwienia
wyrównania etykiet)

√

√

√

√

–

Tryb oczekiwania
(zapewnia oszczędność energii)

√

√

√

√

√

Udostępnianie sieci poprzez
system operacyjny

√

√

√

√

√

100 etykiet
89 x 36 mm

100 etykiet
89 x 36 mm

2 x 100 etykiet
89 x 36 mm

100 etykiet
89 x 36 mm
+ 24 mm x 3 m
etykiety D1 czarny
na białym

50 etykiet
104 x 159 mm

127 x 187 x 134

127 x 187 x 134

217 x 187 x 134

140 x 197 x 183

178 x 187 x 134

654 g

654 g

1 120 g

1360 g

890 g

√

√

√

√

√

MODEL / FUNKCJE

Rozdzielczość wydruku (dpi)

System druku
DRUKOWANIE

Dostępne szablony etykiet

ETYKIETY / GRAFIKA

SZCZEGÓLNE FUNKCJE

W zestawie startowy pakiet etykiet

Rozmiar (szer. x. gł. x wys. mm)
WYMIARY/WAGA
Waga (bez zasilacza i rolki)

GWARANCJA

28

Dwuletnia gwarancja
+ dodatkowy 1 rok gwarancji
po zarejestrowaniu produktu
na stronie
www.dymo.com
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LabelWriter™ | Przegląd
Etykiety DYMO® LabelWriter™
Wykorzystują proces drukowania termicznego — nie trzeba
korzystać z brudzącego, kosztownego tuszu ani kaset z tonerem.

Wielkość w mm

Nr kodu

Etykiet na rolce /
rolek w pudełku

Klej

Materiał

Standardowe etykiety adresowe

28 x 89

S0722370

130 / rolka
2 / pudełko

Trwały

Papier

Standardowe etykiety adresowe

28 x 89

S0722360

130 / rolka
24 / pudełko

Trwały

Papier

Wydajne etykiety adresowe

89 x 28

S0947410

1050 / rolka
2 / pudełko

Trwały

Papier

Etykiety kolorowe, różne

28 x 89

S0722380

130 / rolka
2 / pudełko

Trwały

Papier

Duże etykiety adresowe

36 x 89

S0722400

260 / rolka
2 / pudełko

Trwały

Papier

Duże etykiety adresowe

36 x 89

S0722390

260 / rolka
24 / pudełko

Trwały

Papier

Duże etykiety adresowe

36 x 89

S0722410

260 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Przezroczysty plastik

Duże zwrotne etykiety adresowe

25 x 54

S0722520

500 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory

54 x 101

S0722430

220 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Wydajne etykiety wysyłkowe

102 x 59

S0947420

575 / rolka
2 / pudełko

Trwały

Papier

Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory

54 x 101

S0722420

220 / rolka
12 / pudełko

Trwały

Papier

Etykiety transportowe dużego formatu

104 x 159

S0904980

220 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Etykiety uniwersalne

13 x 25

S0722530

1000 / rolka
1 / pudełko

Usuwalny

Papier

Kwadratowe etykiety uniwersalne

25 x 25

S0929120

750 / rolka
1 / pudełko

Usuwalny

Papier

Etykiety uniwersalne

19 x 51

S0722550

500 / rolka
1 / pudełko

Usuwalny

Papier

Etykiety uniwersalne

57 x 32

S0722540

1000 / rolka
1 / pudełko

Usuwalny

Papier

Duże etykiety uniwersalne

54 x 70

S0722440

320 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Etykiety na teczki podwieszane

12 x 50

S0722460

220 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Małe etykiety na segregator

38 x 190

S0722470

110 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Duże etykiety na segregator

59 x 190

S0722480

110 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

Małe etykiety na identyfikatory

41 x 89

S0722560

300 / rolka
1 / pudełko

Usuwalny

Papier

Średnie identyfikatory

51 x 89

S0929100

300 / rolka
1 / pudełko

Bez kleju

Papier

Duże identyfikatory

62 x 106

S0929110

250 / rolka
1 / pudełko

Bez kleju

Papier

Etykiety na płyty CD

Średnica 57

S0719250

160 / rolka
1 / pudełko

Trwały

Papier

TYP ETYKIETY

WYSYŁKA

WYSYŁKA

UNIWERSALNE

SPECJALNE
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Wagi | Przegląd

MODEL / FUNKCJE

Cyfrowa
waga pocztowa
M1

Cyfrowa
waga pocztowa
M2

Cyfrowa waga
pocztowa
M5 z interfejsem
USB

Cyfrowa
waga M10
pocztowa USB

Cyfrowa,
przenośna waga
do przesyłek S50
z interfejsem USB

Cyfrowa
waga do
przesyłek S100
z interfejsem USB

Cyfrowa
waga do
przesyłek S180
z interfejsem USB

MAKS. OBCIĄŻENIE WAGI

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

50 kg

100 kg

180 kg

0 kg 000 g
0 lb 00,0 oz

0 kg 000 g
0 lb 00,0 oz

0 kg 000 g
0 lb 00,0 oz

0 kg 000 g
0 lb 00,0 oz

0,0 kg
0,0 lb

0,0 kg
0,0 lb

0,0 kg
0,0 lb

MIN. OBCIĄŻENIE WAGI

2g

2g

4g

4g

0,5 kg

0,5 kg

1 kg

PODZIAŁKA WAGI

1g

1g

2g

2g

0,1 kg

0,1 kg

0,2 kg

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

√

√

√

√

√

√

√

PRZYCISK WSTRZYMANIA
Blokowanie wyświetlania wagi

√

√

√

√

(+kontrolka)

(+kontrolka)

√

√

√

PRZYCISK TAROWANIA
Do ważenia zawartości pojemnika

√

√

√

√

√

√

√

ZŁĄCZE USB

–

–

√

√

√

√

√

ODŁĄCZANY WYŚWIETLACZ LCD
Do obsługi ręcznej lub montażu
na ścianie

–

–

–

–

√

√

√

3 x AAA

3 x AAA

Kabel USB
lub 3 x AAA

Kabel USB
lub 3 x AAA

Kabel USB,
zasilacz AC
lub 3 x AAA

Kabel USB,
zasilacz AC
lub 3 x AAA

Kabel USB,
zasilacz AC
lub 3 x AAA

15 x 15 cm

15 x 15 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

185 x 161 x 44

185 x 161 x 44

235 x 211 x 46

235 x 211 x 46

415 x 400 x 49

415 x 400 x 49

415 x 400 x 52

450 g

450 g

1,5 kg

1,5 kg

4,0 kg

4,0 kg

5,0 kg

WYŚWIETLACZ WAGI
Możliwość zmiany jednostki z kg
na funty

ZASILANIE
Baterie niedołączone

WYMIARY PLATFORMY

WIELKOŚĆ
szer. x gł. x wys. mm
WAGA
Bez kabla
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Dlaczego warto zarejestrować
się na naszej stronie?
2-letnia gwarancja +1 dodatkowy rok
Wszystkie drukarki DYMO® LabelWriter™, drukarki etykiet LabelManager™, skanery
CardScan® i wagi cyfrowe są objęte dwuletnią gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój
produkt DYMO® na stronie dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku
gwarancji.
(Dodatkowy rok gwarancji nie obowiązuje w przypadku wag S50, S100, S180).

Roczna gwarancja +1 dodatkowy rok
Wszystkie narzędzia etykietujące DYMO® Rhino™ Industrial są objęte roczną gwarancją.
Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie dymo.com, będziesz uprawniony
do dodatkowego roku gwarancji.

Jako zarejestrowany użytkownik uzyskasz następujące korzyści:
• pomoc techniczną,
•u
 sługi posprzedażowe zgodne z gwarancją odnoszącą się do Twojego produktu,
• automatyczne powiadamianie o uaktualnieniach oprogramowania,
• przydatne wskazówki i porady,
• oferty specjalne i zapowiedzi nowych produktów.

Zarejestruj swój produkt DYMO® na stronie dymo.com.

D ział

pomocy

DYMO ®

Więcej pomocy w zakresie naszych produktów można znaleźć pod adresem www.dymo.com
albo dzwoniąc do działu pomocy:
PL

22 306 06 92

Nr międzynarodowy

+44 203 564 8356
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www.dymo.com

Product of / Produit de:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Switzerland
13-0098

Represented in the EU by / Représenté en UE par:
NWL Belgium Services BVBA
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas – Belgium
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