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Pásky do štítkovačov DYMO

Samolepiace pásky D1
Pásky s  pohodlným odstránením podkladu, určené do  etiketovacích 
zariadení DYMO radu LM a  Rhino. Sú odolné voči vode, olejom, tu-
kom, väčšine slabých rozpúšťadiel a  UV žiareniu, majú dobrú priľna-
vosť na plasty, sklo, kov, drevo a papier. Podkladová páska, text a  le-
pidlo odolávajú teplotám od − 30 °C až do + 150 °C. Dĺžka 7 m.

Obj. kód Farba pásky Farba písma Šírka v mm Cena €
DY7207 80 biela čierna  6 14,20
DY7207 90 žltá čierna  6 14,20
DY7207 70 číra čierna  6 14,20

4 DY7206 80 biela čierna  9 15,20
DY7207 30 žltá čierna  9 15,20
DY7207 40 zelená čierna  9 15,20
DY7206 70 číra čierna  9 15,20
DY7205 30 biela čierna 12 16,20
DY7205 60 modrá čierna 12 16,20
DY7205 70 červená čierna 12 16,20

5 DY7205 80 žltá čierna 12 16,20
DY7205 90 zelená čierna 12 16,20
DY7206 10 čierna biela 12 16,20
DY7205 00 číra čierna 12 16,20
DY7208 30 biela čierna 19 21,–
DY7208 80 žltá čierna 19 21,–
DY7209 30 biela čierna 24 24,10
DY7209 80 žltá čierna 24 24,10
Cenovo zvýhodnené balenia pások
DY0930 96 biela, 10 ks čierna 9 136,–
DY0930 97 biela, 10 ks čierna 12 145,–
DY0930 98 biela, 10 ks čierna 19 188,–

DYMO Rhino™ 4200
Priemyselný kompaktný a  časovo úsporný model etiketovacieho za-
riadenia pre  profesionálov. Klávesnica QWERTY s  jednoduchou navi-
gáciou, jednodotykové tlačidlá na  vytváranie a  formátovanie štítkov 
na vodiče, káble, vlajočky, čiarových kódov Code 39 a Code 128, štítkov 
s pevnou dĺžkou, univerzálnych štítkov a štítkov rozvádzačov. Nové tla-
čidlá Favorites (prístup k často používaným štítkom, symbolom a vý-
razom) a Custom, ktoré umožňuje uložiť vlastné nastavenie a vyhnúť 
sa opakovaniu krokov. Rhino™ 4200 tlačí na pásky Rhino z fl exibilné-
ho nylonu, vinylu a permanentného polyesteru, ale tiež na štandardné 
pásky D1. Napájanie 6 batériami AA, adaptérom alebo cez dobíjateľný 
batériový blok pri súčasnom zakúpení adaptéra. Batérie, adaptér, ani 
dobíjateľný blok nie sú súčasťou balenia. Vo verzii s kufríkom je súčas-
ťou balenia adaptér, dobíjací batériový blok a 1 vinylová páska.

Obj. kód Názov Cena €
1 DY9559 80 Dymo Rhino 4200 100,–

DY7214 40 Adaptér 32,–
DY8958 40 Dobíjateľný líthium-iónový batériový blok 31,80

2 DY8529 94 Dymo Rhino 4200 s kufríkom 138,–

DYMO Rhino™ 6000
Profesionálne etiketovacie zariadenie s pripojením k PC umožňuje vy-
rábať štítky prevzatím súborov z akéhokoľvek softvéru pre Windows 
alebo pomocou softvéru RHINO CONNECT™ (umožňuje odosielanie 
a preberanie súborov so štítkami na  tlač v prevádzkových podmien-
kach, vkladanie vlastných grafi ckých motívov, symbolov, importovanie 
údajov pre Windows). Jedinečné prístupové tlačidlá na označenie vo-
dičov, káblov, svorkovníc a pod., veľký grafi cký displej. DYMO RHINO™ 
6000 používa pásky v  šírkach 6, 9, 12, 19 a  24  mm. Dodáva sa v  ma-
sívnom kufríku so softvérom RHINO CONNECT™, adaptérom, páskou 
24 mm z fl exibilného nylonu a vinylovou páskou 9 mm.

Obj. kód Názov Cena €
3 DY7738 10 Dymo Rhino 6000 s kufríkom 390,– bá
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