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DYMO LabelManager™ 160
Prenosný a  cenovo dostupný model etiketovacieho zariadenia s  veľ-
kým displejom. Stačí zadať text, naformátovať ho jedným dotykom in-
teligentných tlačidiel a  vytlačiť! Jednoduché zadávanie textu, rýchle 
formátovanie, profesionálny vzhľad a  zrozumiteľnosť od  zapnutia až 
po tlač. DYMO LM 160 používa kazetové pásky typu D1 v šírkach 6, 9 
a 12 mm. Zdrojom napájania je 6 ks AAA batérií alebo voliteľný napája-
cí adaptér, ktoré nie sú súčasťou zariadenia.

Obj. kód Názov Cena €
1 DY9463 40 Dymo LM 160 37,70

DY7214 40 Adaptér 32,–

Technické parametre:

• 1-riadkový displej
• slovenská diakritika
• QWERTY klávesnica
• 228 znakov a symbolov
• 1 font
• 4 rámčeky
• 8 štýlov textu
• podčiarknuté písmo

• zvislý text
• 6 veľkostí písma
• pamäť posledného štítka
• náhľad na štítok pred tlačou
• šírky pások 6, 9 a 12 mm, typ D1
• ručný odstrih pásky
• napájanie 6 × AAA batérie
• voliteľný adaptér.

DYMO LabelManager™ 280
Prenosné etiketovacie zariadenie s  dobíjacím batériovým blokom 
a možnosťou pripojenia k PC cez USB bez potreby adaptéru alebo ba-
térií. Tlačí na pásky D1 šírky 6, 9 a 12 mm. Klávesnica počítačového ty-
pu QWERTY pre ľahké a rýchle zadávanie textu, rýchly prístup ku špe-
ciálnym symbolom vrátane interpunkcií, symbolom mien a diakritiky, 
funkcia automatického vypínania. Vo verzii s kufríkom je súčasťou ba-
lenia adaptér, dobíjací batériový blok a 2 pásky s návinom 7 m.

Obj. kód Názov Cena €
2 DY9689 40 Dymo LM 280 75,20
3 DY9689 90 Dymo LM 280 s kufríkom 97,90

Technické parametre:

• 2-riadkový semi-grafi cký displej
• slovenská diakritika
• QWERTY klávesnica
• 222 znakov a symbolov
• 3 fonty
• 8 druhov rámčekov
• 7 štýlov písma (normálne, tučné, zvislé, 

obrysy, tieňované, kurzíva, zrkadlové)

• podčiarknuté písmo
• 6 veľkostí písma
• funkcia uloženia textu
• pamäť na uloženie posledných 

9 štítkov
• šírky pások 6, 9, 12, typ D1
• ručný odstrih pásky.

DYMO LabelManager™ 420P
Špičkové prenosné etiketovacie zariadenie rady LM so slovenskou dia-
kritikou. Najlepšia a  najpohodlnejšia voľba pre každého, kto ozna-
čovaním zvyšuje efektivitu a  produktivitu na  pracovisku. Možnosť 
používania samostatne alebo po  pripojení k  PC cez USB. DYMO La-
belManager™  420P tlačí na  pásky v  šírke 6, 9, 12 a  19  mm. Súčasťou 
zariadenia je dobíjací líthium-iónový batériový blok a dobíjací kábel. 
Vo  verzii s  kufríkom je súčasťou balenia adaptér, dobíjací batériový 
blok a 4 pásky s návinom 7 m (6, 9, 12 a 19 mm).

Obj. kód Názov Cena €
4 DY9154 70 Dymo LM 420P 137,–
5 DY9154 80 Dymo LM 420P s kufríkom 192,–

Technické parametre:

• 4-riadkový podsvietený displej
• slovenská diakritika
• ABC klávesnica
• max. výška písma 13,5 mm
• 175 znakov a symbolov
• 8 fontov
• 8 druhov rámčekov
• 10 štýlov tlače
• podčiarknuté písmo
• 7 veľkostí písma
• tlač čiarových kódov
• pamäť na posledných 15 štítkov / 10 ulože-

ných a 10 formátov

• pamäť posledného štítka
• náhľad na štítok pred tlačou
• tlač 16 kópií
• tlač s rozlíšenim 180 dpi
• tlač maximálne 5 riadkov na páske
• šírky pások 6, 9, 12 a 19 typ D1
• vzostupné číslovanie štítkov
• ručný odstrih pásky
• automatické vypnutie po 2 min. 

nečinnosti
• možnosť pripojenia k PC cez 

USB port.

Elektronické štítkovače DYMO
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