Elektronické priemyselné štítkovače DYMO
DYMO® XTL™ 300
Etiketovacie zariadenie s množstvom funkcií, ktoré pomáha zjednodušiť využitie v priemyselnom odvetví tak, aby bolo efektívnejšie a bezproblémové. Umožňuje tlač na Vami zvolenú dĺžku štítka alebo tlač
na vopred narezané štítky, a to všetko iba jedným štítkovačom. Realisticky zobrazený náhľad tlače a farebný displej Vám presne predvedú,
ako budú štítky vyzerať pri použití na kábloch, potrubiach, paneloch
a pod. Prednastavené šablóny umožňujú 3 × rýchlejšiu tvorbu štítkov
a zabezpečia dokonalé formátovanie, ktorým sa šetrí čas. Súčasťou balenia je napájací sieťový adaptér, USB kábel, dobíjacia lítium‑polymérová batéria, 1 univerzálna vinylová páska 24 mm (7 m), pútko, stručná príručka a karta na prevzatie softvéru. Súčasťou balenia súpravy je
navyše prenosný kufrík a laminované štítky na označovanie vodičov
a káblov 21 × 39 mm (150 ks).

1

Obj. kód
1 DY8734 83
2 DY8734 85

Názov
DYMO® XTL™ 300
Súprava DYMO® XTL™ 300

Cena €
295,–
354,–

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Obálky, etikety

2

farebný displej 71 × 12 mm
QWERTY klávesnica
termotlač
maximálna šírka štítku 24 mm
rýchlosť tlače 2,3 cm / s
max. 11 vytlačených riadkov
softvér DYMO ID na prevzatie zdarma
tlač čiarových kódov

•
•
•
•
•

pamäť 41 MB
tlač s rozlíšenim 300 dpi
vhodné pásky typ DYMO XLT
ručný odstrih pásky
dobíjacia lítium‑polymérová batéria
alebo sieťový adaptér
• možnosť pripojenia k PC cez USB port
• kompatibilita Windows® 7 a novší.

DYMO® XTL™ 500
Etiketovacie zariadenie s množstvom funkcií, ktoré pomáha zjednodušiť využitie v priemyselnom odvetví tak, aby bolo efektívnejšie a bezproblémové. Umožňuje tlač na Vami zvolenú dĺžku štítka alebo tlač
na vopred narezané štítky, a to všetko iba jedným štítkovačom. Realisticky zobrazený náhľad tlače a farebný displej Vám presne predvedú, ako budú štítky vyzerať pri použití na kábloch, potrubiach, paneloch a pod. Dotykový displej zjednodušuje a zrýchľuje tvorbu štítkov,
prednastavené šablóny umožňujú 3 × rýchlejšiu tvorbu štítkov a zabezpečia dokonalé formátovanie, ktorým sa šetrí čas. Súčasťou balenia je prenosný kufrík, napájací sieťový adaptér, USB kábel, dobíjacia lítium‑polymérová batéria, 1 univerzálna vinylová páska 54 mm
(7 m), laminované štítky na označovanie vodičov a káblov 38 × 39 mm
(150 ks), stručná príručka a karta na prevzatie softvéru.
3

Obj. kód
3 DY8734 86

Názov
Súprava DYMO® XTL™ 500

Cena €
590,–

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•

88

farebný dotyk. displej 109 × 22 mm
QWERTY klávesnica
termotlač
maximálna šírka štítku 54 mm
rýchlosť tlače 2,8 cm / s
max. 24 vytlačených riadkov
softvér DYMO ID na prevzatie zdarma
tlač čiarových kódov

•
•
•
•
•

pamäť 41 MB
tlač s rozlíšenim 300 dpi
vhodné pásky typ DYMO XLT
automatický odstrih pásky
dobíjacia lítium‑polymérová batéria
alebo sieťový adaptér
• možnosť pripojenia k PC cez USB port
• kompatibilita Windows® 7 a novší.

