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DYMO LabelManager™ PnP
Etiketovacie zariadenia Plug-and-play pre počítače PC. Stačí pripojiť sa 
prostredníctvom USB portu k PC, napísať a vytlačiť – je to naozaj jed-
noduché! Integrovaný softvér sa zobrazí na monitore a hneď môžete 
vytvárať efektné štítky. Možno upravovať s použitím ľubovoľného pís-
ma a grafi ky v PC. Nie je potrebný žiadny napájací adaptér, ani baté-
rie AA, líthium-iontová batéria sa dobíja prostredníctvom USB pripo-
jenia. PnP používa pásky typu D1 v šírkach 6, 9 a 12 mm. Tlačí QR kódy, 
logá a čiarové kódy s rozlíšením 300 dpi. Automatický odstrih uľahčuje 
tlač viacerých štítkov súčasne.

Obj. kód Názov Cena €
3 DY9153 60 Dymo LM PnP 62,70

DYMO LabelManager™ 500TS
Prvé samostatné etiketovacie zariadenie DYMO s  farebným dotyko-
vým dispejom, ktorý je možné použiť v prepojení s počítačom a po-
mocou softvéru DYMO Label™ Software upravovať štítky s  použitím 
rôznych typov písma alebo grafi ky. Automatický odstrih pásky, rýchle 
zadávanie textu na klávesnici, dvojnásobná rýchlosť tlače oproti iným 
zariadeniam DYMO. Dodávaný spolu s dobíjateľným batériovým blo-
kom, USB káblom a 3 m dlhou štartovacou páskou D1.

Obj. kód Názov Cena €
4 DY9464 30 Dymo LM 500TS 251,–

Technické parametre:

• farebný dotykový displej
• slovenská diakritika
• QWERTY klávesnica
• 10 typov písma
• 5 druhov rámčekov
• 32 štýlov textu
• podčiarknuté písmo
• 25 veľkosti písma

• tlač čiarových kódov a logotypov
• pamäť na viac než 500 štítkov
• tlač s rozlíšenim 300 dpi
• šírky pások 6, 9, 12, 19 a 24 mm, 

typ D1
• automatický odstrih pásky
• dobíjateľný batériový blok
• možnosť pripojenia k PC cez USB port.

DYMO® LM 210D
Základný model stolného štítkovača s klávesami na rýchle zadávanie 
symbolov, interpunkčných znamienok a  diakritiky. DYMO® LM 210D 
používa pásky typu D1 a Rhino so šírkou 6 mm až 12 mm. Batérie nie 
sú súčasťou balenia. Vo verzii s  kufríkom je okrem štítkovača súčas-
ťou balenia sieťový adaptér, manuál a 1 páska D1 čierna na priehľad-
nej 12 mm × 7 m.

Obj. kód Názov Cena €
1 DY7844 40 DYMO® LM 210D 50,10
2 DY0944 92 DYMO® LM 210D s kufríkom 64,90

Elektronické štítkovače DYMO

Technické parametre:

• slovenská diakritika
• QWERTY klávesnica
• 8 druhov rámčekov
• 7 štýlov textu
• 6 veľkosti písma

• pamäť 9 štítkov
• šírky pások 6, 9, 12 mm, 

typ D1 a Rhino
• napájanie 6 × AAA batérie
• voliteľný adaptér.
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