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Zwalczaj rutynę.

Wyobraź sobie, jak wiele można osiągnąć przy odrobinie pomocy i nieco większej ilości czasu, 

każdego dnia. Produkty DYMO® oferują ci obie te korzyści. Niezależnie od tego, czy pracujesz 

w biurze, w domu albo w fabryce, firma DYMO® oferuje wszystko, czego potrzeba, by się 

zorganizować i wykonywać codzienne zadania – przy mniejszym nakładzie czasu i wysiłku niż teraz. 

Czy to nie wspaniałe?

Biuro 04  
Dom 38 
Przemysł 46
Porównanie 56
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Oszczędzaj czas. Oszczędzaj pieniądze. 
Oszczędzaj sobie trosk.
Drukuj wszelkie niezbędne etykiety w kilka sekund, bez problemów związanych z arkuszami 

etykiet. Osiągnij więcej dzięki możliwościom zaawansowanego etykietowania na komputerze lub 

w podróży. Stwórz bazę danych kontaktów biznesowych bez konieczności wpisywania jednego 

słowa. Produkty biurowe DYMO® pomagają osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku – drobne 

ułatwienia mogą mieć duże znaczenie dla twojego przedsiębiorstwa.
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Biuro
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Rozwiązania do etykietowania w biurze
Wysyłaj. Organizuj. Zrób dobre wrażenie. Zapisuj.

Jeżeli istnieje etykieta, dzięki której twoje przedsiębiorstwo będzie działać bardziej płynnie i efektywniej, z pewnością 
możesz ją wydrukować za pomocą rozwiązań do tworzenia profesjonalnych opisów firmy DYMO®. Pracują one szybko, 
są proste w obsłudze i pomagają przedsiębiorstwom:
Za pomocą drukarki DYMO® LabelManager™ w szybki i łatwy sposób możesz drukować przyciągające wzrok etykiety, 
którymi oznaczysz dokumenty, segregatory oraz nośniki danych. Pudełka płyt CD/DVD, foldery oraz inne przedmioty 
można oznaczyć kolorowym kodem, aby wyróżnić rodzaj zawartości lub stopień poufności.
Dzięki drukarce DYMO® LabelManager™ możesz mieć pewność, że pożyczone rzeczy wrócą do Ciebie.
Drukarka DYMO® LabelWriter™ wykorzystuje termiczną technologię druku, w związku z tym nie potrzebujesz tuszu 
ani tonera. Oznaczaj, sortuj i grupuj swoją dokumentację przy pomocy oprogramowania DYMO Label v.8, które 
umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory,etykiet z  kodami kreskowymi, 
identyfikatorów i wielu innych – bezpośrednio z komputera PC i bez niewygody związanej z drukowaniem arkuszy 

etykiet na standardowych drukarkach biurowych.

Organizuj segregatory i archiwa
Znajdź szybko dowolny dokument, 
korzystając z czarno-białych etykiet  
na segregatory, zawieszki, szafki na 
dokumenty i szuflady.

Oznaczaj etykietami nośniki danych
Odłóż marker - oznaczaj płyty CD,  
DVD, kasety VHS i inne nośniki  
multimedialne eleganckimi,  
wygodnymi w odczycie,  
profesjonalnie wyglądającymi  
etykietami.

Zarządzanie gośćmi
Zrób wrażenie na swoich 
gościach, a przy okazji zapewnij 
bezpieczeństwo w firmie, drukując 
spersonalizowane etykiety imienne 
z logo firmy.

Adresowanie poczty
Drukuj czytelne, dokładne, 
profesjonalnie wyglądające etykiety 
adresowe - z prędkością aż do 71 
etykiet na minutę.*

*w przypadku drukowania etykiet adresowych z 4 liniami
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Szybkie etykietowanie  
dowolnych przedmiotów
Standardowe taśmy D1 idealnie 
nadają się do większości zadań 
etykietowania i organizowania - do 
teczek, skoroszytów, magazynów itp.

Etykietowanie powierzchni 
trudnych w oznaczaniu
Elastyczne, wysokiej jakości taśmy 
D1 mają trwały klej, który dobrze 
się trzyma na zakrzywionych, 
chropowatych lub nierównych 
powierzchniach.

Trwałe etykiety
Trwałe, wysokiej jakości taśmy D1  
to połączenie trwałego kleju i 
odpornej na zadrapania oraz 
działanie wody powierzchni - w ten 
sposób powstały etykiety, które 
trzymają się na miejscu i pozostają 
czytelne.

Wysyłanie poczty
Zarządzanie gośćmi
Zarządzanie nośnikami
multimedialnym
Organizowanie
Segregowanie

TAŚMY

TAŚMY

TAŚMY
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Kod Opis Kolor Ilość w  
opakowaniu

S0838820 LW 450 TURBO ENG/FR/NL/DE Srebrny/czarny 1/6

S0838830 LW 450 TURBO HUN/CZ/PL/SK Srebrny/czarny 1/6

S0838840 LW 450 TURBO IT/ES/PT/TR Srebrny/czarny 1/6

S0838850 LW 450 TURBO SV/DA/NO/FI Srebrny/czarny 1/6

S0838860 LW 450 TURBO ENG-UK/HK Srebrny/czarny 1/6

Seria LabelWriter™

Szybkie tworzenie etykiet. Inteligentna obsługa poczty.  
Elegancki wygląd!

Podłącz drukarkę etykiet DYMO® LabelWriter™ do swojego komputera - to wszystko, co musisz zrobić, 
by drukować etykiety adresowe, etykiety wysyłkowe, na segregatory, etykiety imienne i wiele, wiele więcej. 
Wybierz model LabelWriter™ 450 pozwalający na podstawowe zadania drukowania etykiet, albo model, który 
drukuje również na innych rozmiarach etykiet i w innych stylach. Drukarki LabelWriter™ ułatwiają uzyskanie 
efektów najwyższej klasy. Termiczna technologia druku powoduje, że nie ponosisz kosztów tuszu ani tonera, 
nie masz także problemów z koniecznością drukowania na arkuszach etykiet. Tryb graficzny z ulepszoną 
rozdzielczością to czytelny tekst i wyraziste elementy graficzne oraz kody kreskowe. Tryb czuwania pozwala 
na oszczędność energii. Drukarka etykiet zmieści się wszędzie – niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz 
kolorystka sprawiają, że drukarka będzie pasować do każdego nowoczesnego otoczenia biurowego.

LabelWriter™ 450 Turbo
Szybka drukarka etykiet dla komputerów PC

Szybkie, bezproblemowe drukowanie etykiet 
w Twoim Biurze
Drukarka LabelWriter™ 450 Turbo pozwala na drukowanie doskonałych 
etykiet znacznie szybciej, przenosząc znakomitą wydajność drukarki 
LabelWriter™ 450 na jeszcze wyższy poziom.

• Zapewnia doskonałą jakość etykiet oraz elastyczność zasilania i prędkości pracy,  
 pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze

• Drukuje z prędkością - do 71 etykiet na minutę (etykieta adresowa o 4   
 wierszach)

• 40% szybsza od naszej podstawowej drukarki

•  W zestawie znajduje się oprogramowanie DYMO Label™ w wersji 8 zawierające  
 ponad 100 zaprojektowanych szablonów etykiet

etykiet na minutę
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LabelWriter™ 450
Profesjonalna drukarka etykiet dla 
komputerów PC

Seria LabelWriter™ 450

LabelWriter™ 450 Twin Turbo
Dwurolkowa drukarka etykiet dla komputerów PC

Efektywne drukowanie etykiet 
podstawowych dostępne na każdą 
kieszeń
Profesjonalne rozwiązanie tworzenia etykiet i obsługi poczty 
dla zapracowanego biura.
• Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet   
 adresowych z 4 liniami)

• W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące 
 ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Zwiększ wydajność etykietowania i 
wysyłania poczty
Drukarka etykiet DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo 
mieści dwie rolki z etykietami, można więc drukować 
etykiety adresowe i wysyłkowe jeszcze szybciej.

• Obie rolki są natychmiastowo gotowe do druku, dzięki czemu 
 osiągniesz zwiększoną wydajność etykietowania i obsługi poczty

• Użytkownicy drukujący duże ilości etykiet mogą włożyć rolki tych  
 samych formatów po obu stronach, dzięki czemu po wykończeniu 
 jednej rolki, urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb 
 drukowania na drugiej rolce

• Szybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę (na etykietach 
 adresowych z 4 liniami), czyli wydajniej o 40% w porównaniu z  
 modelem podstawowym

• W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące 
 ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0838770 LW 450 ENG/FR/NL/DE Srebrny/czarny 1/6

S0838780 LW 450 HUN/CZ/PL/SK Srebrny/czarny 1/6

S0838790 LW 450 IT/ES/PT/TR Srebrny/czarny 1/6

S0838800 LW 450 SV/DA/NO/FI Srebrny/czarny 1/6

S0838810 LW 450 ENG-UK/HK Srebrny/czarny 1/6

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0838870 LW 450 TWIN TURBO ENG/FR/NL/DE Srebrny/czarny 1/3

S0838880 LW 450 TWIN TURBO HUN/CZ/PL/SK Srebrny/czarny 1/3

S0838890 LW 450 TWIN TURBO IT/ES/PT/TR Srebrny/czarny 1/3

S0838900 LW 450 TWIN TURBO SV/DA/NO/FI Srebrny/czarny 1/3

S0838910 LW 450 TWIN TURBO ENG-UK/HK Srebrny/czarny 1/3

PC: Windows® XP, Windows Vista™ 
lub Windows® 7 
 

Port USB, 50 MB miejsca na dysku 
twardym oraz napęd CD-ROM

Wymagania systemowe 
dotyczące wszystkich 
drukarek etykiet LabelWriter™

etykiet na minutęetykiet na minutę
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LabelWriter™ 450 Duo
Drukarka papierowych i plastikowych etykiet dla 
komputerów PC

LabelWriter™ 4XL
Drukarka etykiet szerokoformatowych dla  
komputerów PC

Możliwość drukowania na pełnej 
gamie etykiet DYMO® za pomocą 
jednej, wszechstronnej drukarki
Dzięki funkcji drukowania na etykietach papierowych oraz 
trwałych taśmach plastikowych D1, możesz się podjąć 
praktycznie każdego zadania drukowania.

• Drukuje na etykietach papierowych oraz na trwałych taśmach 
 plastikowych DYMO® D1 dostępnych w rozmaitych kolorach i
 rozmiarach

• Plastikowe taśmy DYMO® D1 są trwałe, wytrzymałe i
 idealne do etykietowania takich przedmiotów, jak komputery, 
 palmtopy, telefony, szafki na pliki, drukarki itp.

• Drukuje etykiety papierowe z prędkością 71 sztuk na minutę (na 
 4-wierszowych etykietach adresowych), o 40% wydajniej w 
 porównaniu z modelem podstawowym

• W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8
 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Uporaj się z drukowaniem dużej liczby 
etykiet spedycyjnych, pocztowych i 
biznesowych
Zainstaluj drukarkę DYMO® LabelWriter™ 4XL w biurze lub 
miejscu pracy, aby być przygotowanym na jakiekolwiek 
zadanie obsługi poczty lub etykietowania. Drukarka 
umożliwia drukowanie powiększonych etykiet adresowych i 
magazynowych, a ponadto oferuje ponad 100 stylów etykiet, 
takich jak na segregatory, identyfikatory imienne i wiele innych.
• Możliwość drukowania etykiet o szerokości sięgającej 10 cm – w 
 tym do korespondencji seryjnej oraz innych etykiet wielkoformatowych,  
 104 x 159 mm uniwersalnych etykiet adresowych, etykiet   
 magazynowych, kodów kreskowych i etykiet identyfikacyjnych

• Możliwość drukowania etykiet adresowych, na segregatory oraz 
 identyfikatorów imiennych w wielu różnych stylach i rozmiarach

• Prędkość druku rzędu 53 etykiet na minutę (albo 81 mm na sekundę,  
 w przypadku drukowania etykiet adresowych z 4 wierszami)

• Łatwa integracja z aplikacjami innych producentów dzięki zestawowi  
 Software Developers Kit (do pobrania za darmo z witryny dymo.com)

• W zestawie nowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8

• Drukowanie tekstu, grafiki i kodów kreskowych w rozdzielczości  
 300 dpi

• Zawiera sterowniki dla systemu Windows®, sterowniki dla systemu
 Linux® można pobrać.

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0838920 LW 450 DUO ENG/FR/NL/DE Srebrny/czarny 1/3

S0838930 LW 450 DUO HUN/CZ/PL/SK Srebrny/czarny 1/3

S0838940 LW 450 DUO IT/ES/PT/TR Srebrny/czarny 1/3

S0838950 LW 450 DUO SV/DA/NO/FI Srebrny/czarny 1/3

S0838960 LW 450 DUO ENG-UK/HK Srebrny/czarny 1/3

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0904950 LW 4XL EMEA Srebrny/czarny 1/2

S0904960 LW 4XL ENG-UK/HK Srebrny/czarny 1/2

TAŚMY

etykiet na minutę etykiety na minutę
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Seria LabelWriter™ 450

LabelWriter™ Oprogramowanie
Oprogramowanie DYMO Label™ v.8 do komputera

Świetne rezultaty etykietowania przy 
mniejszym nakładzie pracy
W zestawie z każdą drukarką LabelWriter™ 450 znajduje się 
oprogramowanie DYMO Label™ upraszczające każdą pracę  
związaną z etykietowaniem - niezależnie od tego, czy drukujesz  
jedną etykietę, czy sto.

• DYMO Label™ v.8: Twórz ulubione etykiety i drukuj je z poziomu  
 komputera

• Do wielu zastosowań: Umożliwia tworzenie etykiet bezpośrednio w  
 programach Microsoft® Word, Excel®, Outlook® i CardScan®, bez   
 konieczności przepisywania

• Wbudowana książka adresowa: Możliwość drukowania etykiet  
 bezpośrednio z kontaktów książki adresowej lub książki adresowej  
 programu Outlook®

• Widget QuickPrint: Wygodny i szybki wydruk pojedynczych etykiet

• Wybieraj z ponad 100 wstępnie zaprojektowanych, łatwych do 
 dostosowania szablonów etykiet

• Dodawaj do etykiet logotypy, grafikę, kształty i inne elementy

DYMO® 

Software Development Kit
Zestawy DYMO® Software Development Kit (SDK) 
umożliwiają prostą i szybką integrację systemu drukowania  
etykiet DYMO z dowolnym środowiskiem Windows®, 
Mac® lub Linux®.

• Zestawy SDK DYMO® oferują obsługę drukowania dla szerokiej 
 gamy drukarek DYMO®, włącznie z urządzeniami LabelWriter™ 
 serii 400 i 450, 4XL, LabelManager™ 420P, 450D oraz PnP.

• Pobierz zestawy SDK za darmo pod adresem www.dymo.com  
 (program dla deweloperów)

DYMO® 

LabelWriter™ Print Server
Karta sieciowa dla drukarek etykiet DYMO® 
LabelWriter™

• Pozwala udostępnić dowolną drukarkę etykiet LabelWriter™  
 serii 400 lub 450 użytkownikom tej samej sieci

• Łatwa instalacja: wystarczy podłączyć kartę Print Server do drukarki  
 LabelWriter™ (gniazdo USB) oraz gniazda sieciowego (gniazdo  
 Ethernet), aby cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami urządzenia  
 ze wszystkimi współpracownikami

• Dostępne wersje językowe oprogramowania: angielska, francuska,  
 niemiecka, holenderska i włoska

Kod Opis Ilość w 
opakowaniu

S0929080 DYMO® LABELWRITER™ PRINT SERVER - EU 1/10

S0929090 DYMO® LABELWRITER™ PRINT SERVER - UK 1/10

Kod Opis Ilość w 
opakow-

FREE DYMO® SOFTWARE DEVELOPMENT KIT - SDK 1/1

SDK

Nowość

PC: Windows® XP, Windows Vista™ 
lub Windows® 7 
 

Port USB, 50 MB miejsca na dysku 
twardym oraz napęd CD-ROM

Wymagania systemowe 
dotyczące wszystkich 
drukarek etykiet LabelWriter™
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Etykiety DYMO® LabelWriter™

Etykiety DYMO® 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 zacinających się arkuszy etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat 
materiału.

Cztery różne formy etykiet:
• Trwałe etykiety z białego papieru: Idealne do większości zastosowań
• Łatwo usuwalne etykiety z białego papieru: Do etykietowania tymczasowego - nie pozostawiają śladów po usunięciu
• Trwałe przezroczyste etykiety plastikowe: Etykietowana powierzchnia jest pod nimi widoczna - co sprawia wrażenie drukowania   
 bezpośrednio na niej
• Karty wizytówkowe nieprzylepne: etykiety informujące o 
 spotkaniach lub identyfikatory imienne do stosowania razem z  
 wizytorami lub stosowane z innymi systemami zaczepów = Trwałe = Z możliwością

 usunięcia

Kod S Opis (szer. x wys.) Pasują do modeli® DYMO Rolek w
pudełku

Etykiety
na rolce

Rodzaj kleju lub 
jego brak

S0722370 Etykiety adresowe (białe)
28 mm x 89 mm

 

LabelWriter™ Seria 300,
400 450,

LabelWriter™ 4XL

2 130

S0722380 Etykiety kolorowe (zestaw: żółte, różowe,  
niebieskie, zielone) 28 mm x 89 mm 4 x 1 130

S0722400 Duże etykiety adresowe (białe)
36 mm x 89 mm 2 260

S0722410 Duże etykiety adresowe (przezroczyste)
36 mm x 89 mm 1 260

S0722460 Etykiety na teczki podwieszane (białe)
12 mm x 50 mm 1 220

S0722470 Etykiety na segregatory, małe (białe)
38 mm x 190 mm 1 110

S0722520 Międzynarodowe etykiety adresowe zwrotne (białe)
25 x 54 mm 1 500

S0722530 Etykiety uniwersalne (białe)
13 mm x 25 mm 1 1000

S0929120 Kwadratowe etykiety do wielu zastosowań (z 
możliwością usunięcia, białe) 25 mm x 25 mm 1 750

S0722540 Etykiety uniwersalne (białe)
32 mm x 57 mm 1 1000

S0722550 Etykiety uniwersalne (białe)
19 mm x 51 mm 1 500

S0722430 Etykiety wysyłkowe /identyfikatory imienne (białe)
54 mm x 101 mm

 

LabelWriter™ Seria 300,
(z wyjątkiem 310), 400 ,

450,
LabelWriter™ 4XL

1 220

S0929100 Etykiety informujące o spotkaniach/identyfikatory 
imienne (bez kleju, białe) 51 mm x 89 mm 1 300

S0929110 Karty dla odwiedzających/identyfikatory (bez kleju, 
białe) 62 mm x 106 mm 1 250

S0722440 Duże etykiety do wielu zastosowań (białe) 
54 mm x 70 mm 1 320

S0722480 Etykiety na segregatory, duże (białe)
59 mm x 190 mm 1 110

S0722560 Identyfikatory imienne (białe)
41 mm x 89 mm 1 300

S0719250 Etykiety na płyty CD/DVD (białe)
Ø 57 mm 1 160

S0904980 Bardzo duże etykiety wysyłkowe (białe)
104 mm x 159 mm LabelWriter™ 4XL 1 220

= Bez kleju



S0722560 (11356)
Identyfikatory imienne, białe 
41 x 89 mm 
300 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku,  
z możliwością usunięcia

S0929100
Etykiety informujące o spotkaniach/
identyfikatory imienne, biały papier
51 x 89 mm
300 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku
etykiety bez kleju

S0929110
Duże identyfikatory imienne, biały papier
62 x 106 mm
250 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku
etykiety bez kleju

Identyfikatory

S0722480 (99019)
Etykiety na segregatory,  
duże, biały papier 
59 x 190 mm 
110 etykiet na rolce,  
1 rolka w pudełku 
trwałe

S0719250  
(14681)

Etykiety na płyty CD/DVD,  
biały papier 
średn. 57 mm, 160 etykiet na 
rolce,1 rolka w pudełku, trwałe

Etykiety na  
segregatory i  
nośniki

EtykietyLabelWriter™

S0722470 (99018)
Etykiety na segregatory, 
małe, biały papier 
38 x 190 mm 
110 etykiet na rolce,  
1 rolka w pudełku
trwałe

S0722460 (99017)

Etykiety na teczki podwieszane, 
biały papier, 12 x 50 mm,  
220 etykiet na rolce, 1 rolka w 
pudełku, trwałe

S0722530 
(11353)

Etykiety uniwersalne 
13 x 25 mm,  
1000 etykiet  na 
rolce, 1 rolka 
w pudełku, z 
możliwością 
usunięcia
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Etykiety 
adresowe

Wyłącznie dla drukarki 
LabelWriter™ Duo

Pełną gamę
taśm D1 można znaleźć na stronie 31.

Etykiety 
wysyłkowe

S0722550 (11355)
Etykiety do wielu zastosowań, 
biały papier 19 x 51 mm, 500 
etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku, z 
możliwością usunięcia

Etykiety uniwersalne

S0722540 (11354)
Etykiety uniwersalne, biały papier 
32 x 57 mm 
1000 etykiet na rolce,  
1 rolka w pudełku 
z możliwością usunięcia

S0722440 (99015)
Duże etykiety do wielu zastosowań, biały 
papier, 54 x 70 mm, 320 etykiet na rolce,  
1 rolka w pudełku, trwałe

Kwadratowe etykiety
do wielu zastosowań, 
biały papier
25 x 25 mm
750 etykiet na rolce,
1 rolka w pudełku
z możliwością usunięcia

S0722380 (99011)
Etykiety w różnych kolorach, papier (Ż, N, R, Z) 
28 x 89 mm 
130 etykiet na rolce, 4 x 1 rolka w pudełku 
trwałe

S0722370 (99010)
Etykiety adresowe, biały papier 
28 x 89 mm 
130 etykiet na rolce, 2 rolki w pudełku 
trwałe

S0722410 (99013) 
Duże etykiety adresowe, przezroczyste, z 
tworzywa sztucznego 
36 x 89 mm 
260 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku 
trwałe

S0904980 - wyłącznie dla drukarki LabelWriter™ 4XL
Duże etykiety wysyłkowe, biały papier
104 x 159 mm
220 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722430 (99014)
Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory imienne, biały papier 
54 x 101 mm 
220 etykiet na rolce, 1 rolka w pudełku 
trwałe

S0722400 (99012)
Duże etykety 
adresowe, biały 
papier 
36 x 89 mm 
260 etykiet na rolce, 
2 rolki w pudełku 
trwałe

S0722520 (11352)
 
Duże zwrotne etykiety 
adresowe, biały papier
25 x 54 mm,  
500 etykiet na rolce,
1 rolka w pudełku, trwałe

S0929120
TAŚMY
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Zarządzanie kontaktami

Zanotuj każdy kontakt. Nie zmarnuj żadnej okazji.

Dzięki systemowi zarządzania kontaktami CardScan® pozyskiwanie danych kontaktowych jest
niezwykle proste - wystarczy zeskanować wizytówkę, albo przeciągnąć i upuścić tekst z 
wiadomości e-mail, strony internetowej lub innego dokumentu elektronicznego. Nagradzana 
technologia CardScan® sprawia, że dane wprowadzane są w odpowiednie pola w cyfrowym 
pliku kontaktowym. Stwórz bezcenną bazę danych kontaktowych, nie wpisując ani jednego 
słowa. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania kontaktami CardScan®, oferowane w 
zestawie, by szybko znaleźć kontakty i podzielić je na kategorie, wygenerować masową 
wysyłkę poczty zwykłej bądź elektronicznej i wiele więcej.

CardScan® Executive
Zaawansowany system zarządzania kontaktami do komputerów  
PC i Mac®

Zarządzaj danymi kontaktowymi, gromadź je i 
organizuj szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Zamień znajomości na potencjalne transakcje handlowe! Wystarczy 
zeskanować wizytówkę, a oprogramowanie CardScan® automatycznie 
wprowadzi dane w odpowiednie pola w cyfrowej książce adresowej.

• Obejmuje szybki i dokładny, kolorowy skaner wizytówek oraz NOWE   
 oprogramowanie CardScan® V9 do zarządzania kontaktami.

• Możliwość skanowania danych bezpośrednio z wizytówek lub przenoszenia ich  
 z wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów metodą „przeciągnij i  
 upuść”.

• NOWY dodatek ułatwiający współpracę z programem Microsoft Outlook®!  
 Możliwość bezpośredniego skanowania wizytówek do książki adresowej   
 programu Outlook® (dotyczy wyłącznie systemu Windows®).

• NOWA funkcja „Zapisz jako”! Możliwość zapisywania dowolnych plików   
 CardScan® w formacie .csv (arkusz kalkulacyjny) lub .vcf (VCard).

• Edytowanie, sortowanie, wyszukiwanie i kategoryzowanie kontaktów, a także  
 usuwanie podwójnych wpisów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.

• Jednym kliknięciem można wygenerować mapkę adresu osoby kontaktowej.

• Możliwość drukowania jednym kliknięciem etykiet dla osób kontaktowych za  
 pomocą drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™ serii 400 lub LabelWriter™ serii  
 450 (dostępne osobno).

• Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook®  
 Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ for Workgroups  
 w wersjach Standard i Premium oraz Lotus Notes® (Windows®) bądź Mac®  
 Address Book (Macintosh®).

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0929140 CARDSCAN® EXECUTIVE V9 
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Srebrny/czarny 1/6

Nowość

W zestawie 
oprogramowanie 

CardScan v9



18

Zarządzanie kontaktami

CardScan® Team
Zaawansowany system zarządzania kontaktami dla wielu 
użytkowników, przeznaczony do komputerów PC

Udostępniaj dane kontaktowe 
współpracownikom, a nawet całemu 
zespołowi
CardScan® Team umożliwia przechowywanie kontaktów na serwerze 
sieciowym, do którego masz dostęp Ty i Twoi pracownicy.
• W zestawie 2 licencje na oprogramowanie umożliwiające udostępnianie   
 zabezpieczonych hasłem danych kontaktowych z innym użytkownikiem  
 (zakup kolejnych licencji umożliwia dodawanie użytkowników), a także szybki  
 i dokładny, kolorowy skaner wizytówek z NOWYM oprogramowaniem   
 CardScan® V9 do zarządzania kontaktami.

• Możliwość skanowania danych bezpośrednio z wizytówek lub przenoszenia  
 ich z wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów metodą „przeciągnij  
 i upuść”.

• NOWY dodatek ułatwiający współpracę z programem Microsoft Outlook®!  
 Możliwość bezpośredniego skanowania wizytówek do książki adresowej   
 programu Outlook® (dotyczy wyłącznie systemu Windows®; dodatek jest także  
 dostępny osobno dla użytkowników programu CardScan® v8).

• NOWA funkcja „Zapisz jako”! Możliwość zapisywania dowolnych plików   
 CardScan® w formacie .csv (arkusz kalkulacyjny) lub .vcf (VCard).

• NOWY, usprawniony interfejs użytkownika! Edytowanie, sortowanie,   
 wyszukiwanie i kategoryzowanie kontaktów, a także usuwanie podwójnych  
 wpisów jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.

• Jednym kliknięciem można wygenerować mapkę adresu osoby kontaktowej.

• Możliwość drukowania jednym kliknięciem etykiet dla osób kontaktowych za  
 pomocą drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™ serii 400 lub 450 (dostępne  
 osobno).

• Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®,   
 Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ for 
 Workgroups w wersjach Standard i Premium oraz Lotus Notes® (Windows®).

CardScan® Personal
Przenośny system zarządzania kontaktami dla komputerów PC

System zarządzania kontaktami w  
przystępnej cenie
Stworzone dla podróżujących profesjonalistów, rozwiązanie  
CardScan® Personal zawiera przenośny, monochromatyczny 
skaner wizytówek, mieszczący się w większości toreb na laptopy.
• Obejmuje precyzyjny monochromatyczny skaner wizytówek oraz NOWE   
 oprogramowanie CardScan® V9 do zarządzania kontaktami.

• Możliwość skanowania danych bezpośrednio z wizytówek lub przenoszenia ich z  
 wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów metodą „przeciągnij i  
 upuść”.

• Do przenośnego skanera wielkości dłoni jest dołączane etui podróżne.

• NOWA funkcja „Zapisz jako”! Możliwość zapisywania dowolnych plików   
 CardScan® w formacie .csv (arkusz kalkulacyjny) lub .vcf (VCard).

• NOWY, usprawniony interfejs użytkownika! Edytowanie, sortowanie, wyszukiwanie  
 i kategoryzowanie kontaktów, a także usuwanie podwójnych wpisów jest teraz  
 szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.

• Jednym kliknięciem można wygenerować mapkę adresu osoby kontaktowej.

• Drukuj etykiety dla osób kontaktowych jednym kliknięciem za pomocą drukarki  
 LabelWriter™ serii 400 lub 450 (dostępne osobno).

• Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook®  
 Express, Palm®, Windows Mobile® i Windows Contacts.

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0929150 CARDSCAN® TEAM V9 
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Srebrny/czarny 1/6

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0929130 CARDSCAN® PERSONAL V9 
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Srebrny/czarny 1/6

Nowość

W zestawie 
oprogramowanie 

CardScan v9

Nowość

W zestawie 
oprogramowanie 

CardScan v9
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CardScan® i LabelWriter™

Doskonałe połączenie do zarządzania kontaktami

Wydruk danych kontaktowych bezpośrednio z
oprogramowania CardScan® na drukarce

DYMO® LabelWriter™

Prosty w obsłudze, wystarczy zeskanować 
dowolną wizytówkę za pomocą skanera 
CardScan®, albo przeciągnij i upuść informacje 
kontaktowe z dowolnego dokumentu 
elektronicznego w oprogramowaniu CardScan®.

Zarządzanie kontaktami:

• Microsoft® Outlook

• ACT!®

• Goldmine®

• Lotus® Notes

• i wiele innych

PDA: 

• urządzenia przenośne Palm®

• urządzenia Pocket PC

• sprzęt działający pod obsługą

 systemu Windows Mobile®

Smartfony:

• Synchronizowanie adresów

 w telefonie komórkowym

• Działa również we współpracy

 z programem Outlook® i

 ActiveSync.®

CardScan® Oprogramowanie
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami

Proste zarządzanie kontaktami – i szybkie działania z nimi związane
Nagradzane oprogramowanie do zarządzania kontaktami CardScan® ułatwia zarządzanie, odnajdowanie oraz 
pozostawanie w kontakcie z dowolną osobą lub grupą osób - i znajdowanie doskonałych okazji.

• Przypisz wstępnie zdefiniowane kategorie lub stwórz własne, dodawaj notatki do każdego kontaktu

• Szybko odnajduj osoby dzięki funkcji wyszukiwania w trakcie wpisywania

• Błyskawicznie sortuj wg nazwiska, nr telefonu, firmy, kategorii i innych kryteriów

• Automatycznie odnajduj powielone dane kontaktowe

•  NOWY dodatek ułatwiający współpracę z programem Microsoft Outlook®! Możliwość bezpośredniego skanowania wizytówek do książki 
adresowej programu Outlook® (wyłącznie w systemie Windows® z oprogramowaniem CardScan® Executive i Team; dodatek jest także 
dostępny osobno dla użytkowników programu CardScan® v8)

• Generuj wiadomości e-mail, koperty, etykiety pocztowe LabelWriter™ oraz obrotowe książki adresowe dla pojedynczego kontaktu lub  
 całej grupy kontaktów

• Wybieraj numery telefonu osób kontaktowych lub lokalizuj je na mapie  
 jednym kliknięciem

• Możliwość bezproblemowej synchronizacji z programami Outlook®, Outlook® 
 Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ for Workgroups 
 w wersjach Standard i Premium oraz Lotus Notes® (Windows®).

Opis Ilość w  
opakowaniu

CardScan® Wersja Team - licencja dla jednego (1) użytkownika* 1

CardScan® Wersja Team - licencja dla dwóch (2) użytkowników* 1

CardScan® Wersja Team - licencja dla pięciu (5) użytkowników* 1

*Produkty dostępne wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej  
www.cardscan.com
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Kod Opis Kolor Ilość w  
opakowaniu

S0928980 WAGA POCZTOWA M1 1 KG Czarny 1/2

S0928990 WAGA POCZTOWA M2 2 KG Czarny 1/2

DYMO® M1 lub M2 
Cyfrowa waga pocztowa

Oszczędność czasu i pieniędzy – możliwość 
ważenia kopert i małych paczek na miejscu 
pracy
• Możliwość ważenia listów i paczek o maksymalnym ciężarze 1 lub 2 kg

• Wyeliminowanie wizyt na poczcie lub w dziale obsługi korespondencji

• Precyzyjne określanie opłat pocztowych na podstawie ciężaru

• Dzięki kompaktowym wymiarom 18,5 x 16,1 x 4,4 cm (dł. x szer. x wys.) mieści   
 się na każdym biurku i pasuje do większości szuflad

• Na ekranie LCD jest wyświetlana informacja o ciężarze w łatwym do odczytania,   
 cyfrowym formacie. Dostępne jednostki to kg/g (0 kg 000 g) lub lb/oz (0 lb 00.0 oz)

• Funkcja „HOLD” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu   
 przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia

• Funkcja "TARA" – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem   
 ciężaru samego pojemnika

• Funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności oszczędza energię   
 baterii 

• Platforma do ważenia o wymiarach 15 cm x 15 cm

• Zasilana 3 bateriami typu AAA (niedołączone)

Cyfrowe wagi DYMO® pocztowe 
i wysyłkowe

Firma DYMO® oferuje pełną gamę wag, które są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby klientów związane 
z obsługą korespondencji i przesyłek. Od kompaktowych rozmiarów wag pocztowych, po najbardziej 
wydajny model z interfejsem USB – w naszej ofercie na pewno znajdziesz urządzenie, które zaspokoi 
Twoje potrzeby. Precyzyjne, cyfrowe wagi pocztowe DYMO® zaoszczędzą Twój czas przeznaczony 
na wizyty na poczcie lub w dziale obsługi korespondencji, a ponadto pozwolą zadbać o ograniczenie 
kosztów związanych z opłatami pocztowymi. Z kolei przenośne wagi do przesyłek to oszczędność czasu 
i pieniędzy, ale również ulga dla osób mających problemy z kręgosłupem, ponieważ urządzenia te można 
bez problemu przetransportować w pobliże przesyłki, a nie odwrotnie.

Nowość
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DYMO® Wagi Pocztowe

Możliwość określania dokładnego ciężaru 
kopert i paczek oraz wysokości opłat 
pocztowych
• Możliwość ważenia listów i paczek o maksymalnym ciężarze 5 lub 10 kg

• Dzięki kompaktowym wymiarom 23,4 x 21,1 x 4,5 cm (dł. x szer. x wys.)  
 mieści się w każdym obszarze roboczym i pasuje do większości szuflad

• Na ekranie LCD jest wyświetlana informacja o ciężarze w łatwym do 
 odczytania, cyfrowym formacie. Dostępne jednostki to kg/g (0 kg 000 g)  
 lub lb/oz (0 lb 00.0 oz)

• Podświetlana diodami LED funkcja „HOLD” pozwala zablokować   
 wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu przedmiotu, co jest przydatne,   
 kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia większej paczki lub 
 koperty

• Funkcja "TARA" – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z   
 pominięciem ciężaru samego pojemnika

• Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po okresie bezczynności  
 pozwala oszczędzić energię baterii

• Platforma do ważenia o wymiarach 20 cm x 20 cm

• Zasilanie dzięki 3 bateriom typu AAA (niedołączone) lub za pośrednictwem 
 kabla USB (dołączony) po podłączeniu do komputera PC

• Obsługa systemów Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

Kod Opis Kolor Ilość w  
opakowaniu

S0929000 WAGA POCZTOWA USB M5 5 KG Czarny/srebrny 1/2

S0929010 WAGA POCZTOWA USB M10 10 KG Srebrny/czarny 1/2

DYMO® M5 lub M10 
Cyfrowa waga pocztowa USB

Nowość
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Możliwość określania dokładnego ciężaru 
dużych przesyłek i paczek oraz wysokości 
opłat pocztowych
• Solidna, przenośna, cyfrowa waga do przesyłek klasy przemysłowej   
 obsługuje przesyłki i paczki o maksymalnym ciężarze 50, 100 lub 180 kg

• Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie i umożliwia transport wagi w   
 pobliże przesyłki, a nie odwrotnie

• Odłączany wyświetlacz LCD pozwala w wygodny sposób odczytywać   
 wyniki lub może zostać zamontowany na ścianie

• Wyświetla dokładne informacje o ciężarze w łatwym do odczytania, 
 cyfrowym formacie. Dostępne jednostki to kg/g (0,0 kg) lub lb/oz  
 (0.0 lb oz)

• Funkcja „HOLD” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po   
 zdjęciu przesyłki, co jest przydatne, kiedy przesyłka zasłania wyświetlacz  
 podczas ważenia

• Funkcja "TARA" – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z   
 pominięciem ciężaru samego pojemnika

• Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po okresie bezczynności  
 pozwala oszczędzić energię baterii

• Wymiary urządzenia (40 x 41,5 cm) oraz platformy do ważenia (30 x 30   
 cm) pozwalają umieszczać duże paczki

• Zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza, 3 bateriami AAA    
 (niedołączone) lub kabla USB (dołączony) po podłączeniu do komputera   
 PC

• Obsługa systemów Windows® XP, Windows Vista®, Windows®

Kod Opis Kolor Ilość w  
opakowaniu

S0929020 WAGA DO PRZESYŁEK USB S50 50 KG EU czarny 1/2

S0929050 WAGA DO PRZESYŁEK USB S50 50 KG UK czarny 1/2

S0929030 WAGA DO PRZESYŁEK USB S100 100 KG EU czarny/szary 1/2

S0929060 WAGA DO PRZESYŁEK USB S100 100 KG UK czarny/szary 1/2

S0929040 WAGA DO PRZESYŁEK USB S180 180 KG EU czarny/
pomarańczowy 1/2

S0929070 WAGA DO PRZESYŁEK USB S180 180 KG UK czarny/
pomarańczowy 1/2

Nowość
DYMO® S50, S100 lub S180
Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek z interfejsem USB
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Seria LabelManager™

Błyskawicznie zorganizuj dowolne miejsce pracy lub magazyn.

Elektroniczne drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ są pełne funkcji zasugerowanych przez
użytkowników: duże ekrany z podglądem wydruku, prosty w obsłudze interfejs użytkownika,
przyciski szybkiego dostępu i dużo więcej. Dodatkowo wybrane modele LabelManager™
korzystają z akumulatora litowo-jonowego, który pozbawiony jest wad, jakie mają baterie
AA. Wybierz drukarkę LabelManager™ odpowiednią dla siebie – i przekonaj się, jak w szybki
sposób możesz zorganizować najbardziej zabałaganione biurko, segregator, szafkę lub pokój.

LabelManager™ PnP
Drukarka etykiet Plug&Play dla komputerów PC

Podłącz, wpisz tekst i drukuj – to wszystko!
Wbudowane fabrycznie oprogramowanie drukarki LabelManager PnP 
wyświetla na ekranie komputera okno dialogowe, z pomocą którego 
można w szybki sposób tworzyć świetnie wyglądające etykiety!

• Możliwość podłączenia do komputera PC przez złącze USB.

• Brak konieczności instalowania oprogramowania – wbudowane fabrycznie  
 oprogramowanie wyświetla na ekranie komputera odpowiednie okno dialogowe.

• Dostosuj etykiety przy pomocy dowolnej czcionki lub grafiki na komputerze.

• Używa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm.

• Akumulator litowo-jonowy można ładować przez złącze USB – nie są potrzebne  
 baterie AA ani zasilacz.

* Zgodność z systemami Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0915350 LM PnP  GB/NL/BE/FR/DE Srebrny/czarny 1/6

S0915360 LM PnP CZ/HU/PL/SK Srebrny/czarny 1/6

S0915370 LM PnP IT/PT/ES/TR Srebrny/czarny 1/6

S0915380 LM PnP SE/DK/NO/FI Srebrny/czarny 1/6

S0915390 LM PnP UK+HK Srebrny/czarny 1/6

Li-ion
Nowość

Podłącz
Wpisz 
tekst Wydrukuj

TAŚMY
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Seria LabelManager™

LabelManager™ 420P
Wysokowydajna drukarka etykiet wyposażona  
w złącze PC

Twój zespół będzie pracować 
efektywniej, szybciej i mądrzej. 
Wybierz drukarkę etykiet, która podoła 
zadaniu.
Drukarka etykiet DYMO® LabelManager™ 420P to bez 
wątpienia najlepszy wybór dla użytkowników, którzy 
polegają na etykietach w celu uczynienia miejsca pracy 
bardziej wydajnym i efektywnym.

• Możliwość pracy autonomicznej lub podłączenia do komputera  
 PC i wykorzystania oprogramowania DYMO Label Software do  
 drukowania kodów kreskowych, logotypów, serii etykiet z plików  
 baz danych i wielu innych.

• Duży, 4-wierszowy wyświetlacz graficzny prezentuje efekty czcionki  
 przed drukowaniem: 8 czcionek, 7 rozmiarów, 10 stylów pisma, 8  
 obramowań plus funkcja podkreślenia.

• Zasilanie przy pomocy akumulatora litowo-jonowego – koniec z  
 niewygodą i wydatkami związanymi z bateriami AA.

• Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości: 6, 9, 12 i 19 mm.

* Zgodność z systemami Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0915440 LM 420P ABC  GB/NL/BE/FR/DE Czarny 1/6

S0915450 LM 420P ABC SE/DK/NO/FI Czarny 1/6

S0915460 LM 420P ABC IT/PT/ES/TR Czarny 1/6

S0915470 LM 420P ABC CZ/HU/PL/SK Czarny 1/6

S0915490 LM 420P  UK+HK Czarny 1/6

LabelManager™ 450D
Wysokiej jakości biurkowa drukarka etykiet 
współpracująca z komputerem

Za pomocą komputera lub bez niego 
możesz dostosowywać i tworzyć etykiety, 
tworząc zupełnie nową jakość
Drukarka LabelManager™ 450D oferuje więcej sposobów niż 
kiedykolwiek, by twoje etykiety robiły wrażenie.
• Pracuje samodzielnie lub z komputerem po podłączeniu za 
 pośrednictwem portu USB 2.0, co pozwala na edycję ekranową i   
 drukowanie

• Duży wyświetlacz pseudograficzny z podglądem wydruku umożliwia 
 przeglądanie i edycję etykiet

• Automatyczny nożyk

• 7 stylów czcionki, 5 rozmiarów czcionki, 13 stylów tekstu, 6 stylów 
 obramowań, kilkanaście wzorów tła i 6 typów kodów kreskowych

• Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12, 19 i 24 mm

• Drukuje w pięciu wierszach na taśmach o szerokości 19 i 24 mm

• Pamięć 15 wydrukowanych ostatnio etykiet, 10 często używanych 
 etykiet i 10 szablonów etykiet

• Zasilana przez 6 baterii AA (niedołączone) lub przez zasilacz 
 (znajduje się w zestawie)

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0718920 LM 450D  FR/BE Srebrny/szary 1/6

S0718930 LM 450D  DE/AT/CH Srebrny/szary 1/6

S0718900 LM 450D  PL/CZ/SK/HU Srebrny/szary 1/6

S0718890 LM 450D  SE/DK/NO/FI Srebrny/szary 1/6

S0718870 LM 450D  NL+IT/ES/PT/TR Srebrny/szary 1/6

S0718880 LM 450D  GB Srebrny/szary 1/6

Li-ion
Nowość

TAŚMY TAŚMY
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LabelManager™ 260P
Przenośna, umożliwiająca wielokrotne ładowanie dru-
karka etykiet

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0879580 LM 260P ABC CZ/HU/PL/SK Czarny/srebrny 1/6

S0879600 LM 260P ABC GB + HK Czarny/srebrny 1/6

S0879560 LM 260P ABC IT/PT/ES/TR Czarny/srebrny 1/6

S0879590 LM 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE Czarny/srebrny 1/6

S0879570 LM 260P ABC SE/DK/NO/FI Czarny/srebrny 1/6

Nieprzerwane drukowanie etykiet 
zawsze, kiedy potrzebujesz, bez 
konieczności używania baterii AA
Elegancka konstrukcja kryje nowe funkcje — zasugerowane 
przez klientów — które ułatwiają osiągnięcie wymaganych 
rezultatów w prostszy i bardziej wygodny sposób.
• Duży ekran o wymiarach 30 x 60 mm mieści dwie linie tekstu etykiety
• Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed   
 drukowaniem
• 6 rozmiarów czcionek, 3 kroje czcionki, 7 stylów tekstu oraz 8   
 różnorodnych stylów obramowań
• Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
• Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
• Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
• Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
• Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, waluty 
 i diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)
• W zestawie akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka

LabelManager™ 360D
Akumulatorowa Drukarka biurkowa

Więcej mocy. Więcej funkcji. Koniec z  
bateriami AA.
Wyposażona w akumulator drukarka LabelManager™ 360D  
oferuje nowe funkcje etykietowania zasugerowane przez  
klientów – eliminując niewygodę, wydatki i konieczność  
utylizacji baterii AA.
• W zestawie akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka
• Duży ekran o wymiarach 40 x 70 mm mieści dwie linie tekstu
• Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed 
 drukowaniem
• 7 rozmiarów czcionek, 3 kroje czcionki, 7 stylów tekstu oraz 8 
 różnorodnych stylów obramowań
• Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
• Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
• Możliwość drukowania na taśmach DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 
 12 i 19 mm
• Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
• Przyjazna klawiatura komputerowa przyspiesza wpisywanie tekstu
• Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, waluty i 
 diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0879510 LM 360D AZERTY FR/BE Czarny/srebrny 1/6

S0879520 LM 360D QWERTZ DE/AT Czarny/srebrny 1/6

S0879500 LM 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK Czarny/srebrny 1/6

S0879480 LM 360D QWERTY SE/DK/NO/FI Czarny/srebrny 1/6

S0879490 LM 360D QWERTY GB/HK Czarny/srebrny 1/6

S0879470 LM 360D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Czarny/srebrny 1/6

Li-ion

Zasilana przez ładowalną  
baterię Li-ion

Li-ion

Zasilana przez ładowalną  
baterię Li-ion

TAŚMY TAŚMY
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LabelManager™ 120P
Drukarka etykiet LabelManager model podstawowy 
z łatwymi w użyciu klawiszami inteligentnymi

Dzięki inteligentnym klawiszom proste 
formatowanie etykiet jednym 
naciśnięciem przycisku jest na 
wyciągnięcie ręki
Twórz wspaniałe etykiety w dowolnym miejscu – i zmniejsz 
liczbę naciskanych klawiszy – korzystając z przenośnej 
drukarki LabelManager™ 120P.
• Inteligentne klawisze zapewniają błyskawiczny dostęp do 
 większości popularnych funkcji formatowania, takich jak rozmiar 
 czcionki, wytłuszczenie, druk pionowy, podkreślenie i tekst w 
 obramowaniu.

• Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed 
 drukowaniem

• 2 rozmiary czcionek, 3 style czcionki i 1 styl obramowania

• Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku

• Klawisze szybkiego dostępu do symboli, znaków interpunkcyjnych 
 i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)

• Pamięć ostatniej etykiety

• Drukowanie na taśmach DYMO® D1 o szerokości 9 i 12 mm

• Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii

• Zasilana 6 bateriami typu AA (niedołączone).

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0893890 LM 120P ABC IT/PT/ES/TR Srebrny/czarny 1/6

S0893900 LM 120P ABC SE/DK/ NO/FI Srebrny/czarny 1/6

S0893910 LM 120P ABC CZ/HU/PL/SK Srebrny/czarny 1/6

S0893920 LM 120P ABC GB/NL/BE/FR/DE+HK Srebrny/czarny 1/6

LabelManager™ 220P
Przenośna drukarka etykiet LabelManager z 
klawiaturą QWERTY jak w urządzeniu PDA

Unikalna klawiatura drukarki pozwala na 
korzystanie z niej w sposób podobny do 
ulubionego  PDA
Jeżeli lubisz korzystać ze swojego PDA, pokochasz układ 
klawiatury drukarki LabelManager™ 220P. Na pewno też 
spodobają ci się efekty, które osiągniesz za pomocą tej 
popularnej, przenośnej drukarki etykiet.

• Klawiatura komputerowa ułatwiająca wprowadzanie tekstu kciukami.
• Duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed  
 drukowaniem.
• Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
• 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
• Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
• Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
• Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®

• Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
• Zasilana przez 6 baterii AA (niedołączone) lub zasilacz (jako   
 wyposażenie dodatkowe)

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0784510 LM 220P QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Srebrny/czarny 1/6

S0784520 LM 220P QWERTY GB Srebrny/czarny 1/6

S0815550 LM 220P QWERTY SE/DK/NO/FI Srebrny/czarny 1/6

S0784530 LM 220P QWERTY PL/CZ/HU/SK Srebrny/czarny 1/6

S0784540 LM 220P AZERTY FR/BE Srebrny/czarny 1/6

S0784550 LM 220P QWERTZ DE/AT/CH Srebrny/czarny 1/6

Seria LabelManager™

TAŚMY TAŚMY
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LabelManager™ 210D
Wielofunkcyjna drukarka etykiet LabelManager

LabelManager™ 
Akcesoria
Zyskaj więcej opcji, korzystając z  
poręcznych produktów

Podstawowe funkcje etykietowania oraz 
duży ekran powodują, że drukowanie 
etykiet w biurze jest szybkie i proste
Dzięki dużemu ekranowi, prostej nawigacji i przyciskom szybkiego 
dostępu drukarka LabelManager™ 210D błyskawicznie wykonuje 
swoją pracę w praktycznie każdym biurowym zadaniu drukowania.
• Duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem

• Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku

• Klawisze szybkiego dostępu do symboli, znaków interpunkcyjnych i znaków  
 diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)

• 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów czcionki i 8 obramowań

• Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”

• Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety

• Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®

• Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)

• Zasilana przez 6 baterii AA (niedołączone) lub zasilacz 
 (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0784430 LM 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Czarny/srebrny 1/6

S0784440 LM 210D QWERTY GB Czarny/srebrny 1/6

S0815540 LM 210D QWERTY SE/DK/NO/FI Czarny/srebrny 1/6

S0784450 LM 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK Czarny/srebrny 1/6

S0784460 LM 210D AZERTY FR/BE Czarny/srebrny 1/6

S0784470 LM 210D QWERTZ DE/AT/CH Czarny/srebrny 1/6

Kod Opis Kolor Ilość w  
opakowaniu

S0721430 ZASILACZ D1 M/C 240V GB Czarny 1/1

S0721440 ZASILACZ D1 M/C 240V EUR Czarny 1/1

S0719870 Zestaw akumulatorów LP 350 Czarny 1/1

Zestaw akumulatorów

Wyłącznie do modelu LabelPoint™ 350.
Wymaga zasilacza.

Zasilacz
Współpracuje ze wszystkimi modelami 
LabelManager™ i LabelPoint™ z wyjątkiem 
LabelManager™ 120P, 260P, 360D, 420P, PnP.TAŚMY



30



31

System Taśm Do drukarek etykiet LabelManager™ i LabelPoint™

Taśmy DYMO® D1
Stworzone specjalnie dla twojej drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ lub LabelPoint™, 

taśmy DYMO® D1 to jakość i różnorodność niezbędne do wszelkich prac etykietowania 

– w pomieszczeniu bądź na zewnątrz, w biurze, warsztacie, sklepie, gdziekolwiek, gdzie 

pracujesz.

• Pakowane w poręczne kasety – wystarczy je włożyć do drukarki etykiet i rozpocząć pracę

• Łatwe oddzielanie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet

• Technologia druku termosublimacyjnego - nie jest wymagany tusz ani toner

• Dostępne w 12 kolorach i 5 szerokościach

• Wybierz właściwą taśmę spośród etykiet standardowych, elastycznych i trwałych

Jakie kasety z taśmami są obsługiwane przez twoją drukarkę etykiet DYMO®?

Modele 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

LabelManager™ 120P – √ √ – –

LabelManager™ 210D √ √ √ – –

LabelManager™ PnP √ √ √ – –

LabelManager™ 220P √ √ √ – –

LabelManager™ 260P √ √ √ – –

LabelManager™ 360D √ √ √ √ –

LabelManager™420P √ √ √ √ –

LabelManager™ 450D √ √ √ √ √

Wybrane kasety z taśmami D1 można również stosować w następujących modelach drukarek DYMO®: 
1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, 
LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350, LabelWriter™ Duo.
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System Taśm
Do drukarek etykiet LabelManager™ i LabelPoint™

Łatwo usuwalne 
Etykiety można usunąć bez 
pozostawiania śladów

Do zastosowania na różnych 
powierzchniach
Przyklejają się do praktycznie wszystkich 
czystych, płaskich powierzchni, takich 
jak plastik, papier, metal, drewno i szkło

Łatwo usuwalna przekładka
Łatwo usuwalna przekładka ułatwia 
szybkie i proste naklejenie

Wodoodporne
Wytrzymują pod działaniem wody, 
olejów, smarów i większości łagodnych 
rozpuszczalników

Odporne na promieniowanie UV 
Wytrzymują działanie światła 
słonecznego - nie blakną ani nie 
łuszczą się

Odporne na temperaturę
Wytrzymują w temperaturach od  
-18° do 90°C

Standardowe taśmy D1

Kolor Długość = 7 m 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

ABC
czarny na

przezroczystym S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

ABC czarny na białym S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

ABC czarny na żółtym S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

ABC czarny na niebieskim – S0720710 S0720560 S0720860 S0720960

ABC czarny na zielonym – S0720740 S0720590 S0720890 S0720990

ABC czarny na czerwonym – S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

ABC biały na przezroczystym – – S0720600 S0720900 S0721000

ABC biały na czarnym – – S0720610 S0720910 S0721010

ABC niebieski na białym – S0720690 S0720540 S0720840 S0720940

ABC
niebieski na

przezroczystym – – S0720510 – –

ABC czerwony na białym – S0720700 S0720550 S0720850 S0720950

ABC
czerwony na

przezroczystym – – S0720520 – –

Ilość w opakowaniu 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Szerokość

1 Kasety z taśmą 6 mm nie mają szczeliny na pasku ochronnym
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Trwałe etykiety, które zawsze pozostają na miejscu
Trwałe taśmy poliestrowe DYMO® D1 wyglądają tak samo jak oferowane przez nas taśmy standardowe, ale wykorzystują mocny 
klej, który utrzymuje je nieprzerwanie na miejscu.

Wysokiej jakości taśmy D1
Firma DYMO® opracowała dwa nowe rodzaje taśm do specjalnych zastosowań. Kasety z etykietami 

są dostarczane z łatwą do oddzielania dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą DYMO® do 

bezproblemowego naklejania etykiet. Dostępne w szerokościach 12 i 19 mm.

Nieodpowiednie do modeli DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4000, DYMO® 4500 i DYMO® 5000.

Taśmy elastyczne do powierzchni zakrzywionych i chropowatych
Te przylegające do konturów etykiety nylonowe wspomagane przez mocny klej idealnie nadają się do etykietowania 
zakrzywionych lub chropowatych powierzchni, oznaczania kabli i przewodów, czy też do etykietowania wszelkich powierzchni, 
które nie są gładkie lub płaskie.

Mocny klej 
Trudny do usunięcia (może pozostawić ślady)

Do zastosowania na różnych 
powierzchniach
Przyklejają się do praktycznie wszystkich 
czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, 
papier, metal, drewno i szkło

Kolor Długość= 5.5 m 12 mm 19 mm

ABC czarny na białym S0718060 S0718070

Ilość w opakowaniu 1/5 1/5

Mocny klej

Trudny do usunięcia (może pozostawić ślady)

Do gładkich, zakrzywionych i chropowatych 
powierzchni

Przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, 
płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, 
metal, drewno i szkło. Przyklejają się do lekko 
chropowatych powierzchni, takich jak obudowy 
komputerów, urządzenia elektroniczne czy szuflady 
na dokumenty. Przydatne do oznaczania trud-
nych w etykietowaniu powierzchni zakrzywionych 
i mocno chropowatych, takich jak długopisy czy 
torby komputerowe.

Kolor Długość = 3.5 m 12 mm 19 mm

ABC czarny na białym S0718040 S0718050

Ilość w opakowaniu 1/5 1/5

Szerokość
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System taśm LabelManager™

System dwukasetowy DYMO® D2
 
Połączenie tuszu i kaset z etykietami, pozwalające na utworzenie 3 kombinacji kolorystycznych, na 
rozmaitych szerokościach etykiet. System D2 idealnie nadaje się do kolorystycznego oznaczania 
skoroszytów lub do dowolnych zadań etykietowania, gdzie znaczenie mają różnice kolorystyczne. 
Znajdująca się poniżej tabela przedstawia drukarki etykiet wykorzystujące system D2.

Taśmy D2
Kasety z taśmami DYMO®, samoprzylepne i z dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą1

Taśma barwiące D2
Taśma barwiące do stosowania łącznie z kasetami z taśmami D2.

1 Kasety z taśmami 6 mm nie mają tylnej szczeliny do łatwego oddzielania warstwy zabezpieczającej
2 nie nadają się do modelu DYMO 6000®

Kolor Długość = 10 m 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm2

przezroczysta – S0721080 S0721140 – S0721240

biała S0721030 S0721090 S0721150 S0721210 S0721250

żółta – S0721120 S0721180 – S0721280

Ilość w opakowaniu 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Kompatybilne z
LabelManager™ 9000

PC-10
DYMO® 6000, 9000

LabelManager™ 9000
PC-10

DYMO® 6000, 9000

LabelManager™ 9000
PC-10

DYMO® 6000, 9000

LabelManager™ 9000
PC-10

DYMO® 9000

LabelManager™ 9000
PC-10

DYMO® 9000

Szerokość

Kolor Długość = 50 m 19 mm 32 mm2

ABC czarny S0721300 S0721330

Ilość w opakowaniu 1/5 1/5

Szerokość
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Wytłaczarki

DYMO® 1540
Wytłaczarka biurowa

Twórz przyciągające oko etykiety 
wytłaczane
Niedrogie, trwałe i proste w użyciu - te wytłaczarki nie potrzebują 
zasilania elektrycznego.

• W zestawie wymienialne kółeczka umożliwiające wytłaczanie w 
 poziomie lub w pionie

• Automatyczne przycinanie etykiet z łatwymi do usunięcia przekładkami

• Wykorzystuje taśmy DYMO® 3D o szerokości 9 mm

• Plastikowy materiał jest lekki i wygodny w użyciu

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0720030 DYMO® 1540 9 MM NO/DK.200 Niebieski 1/12

S0720020 DYMO® 1540 9 MM DE/CH.200 Niebieski 1/12

S0720040 DYMO® 1540 9 MM ES/PT.200 Niebieski 1/12

S0720010 DYMO® 1540 9 MM AM.200 Niebieski 1/12

DYMO® 1575
Biurowa wytłaczarka do wymagających zastosowań

Wysokiej jakości wytłaczanie przydatne w 
najbardziej zapracowanym biurze lub miejscu 
pracy
Dzięki metalowej obudowie, zaawansowanym funkcjom i płynnemu 
działaniumodel DYMO® 1575 to prawdopodobnie jedyna wytłaczarka, 
jakiej będziesz potrzebować.

• Metalowa obudowa jest trwała, a jednocześnie lekka

• Płynne wytłaczanie i przycinanie - wygodna praca przez długi czas

• Ruch do przodu/do tyłu pozwalający na kontrolowanie podawania etykiet i   
 rozmieszczenie znaków

• W zestawie wymienialne kółeczka umożliwiające wytłaczanie w poziomie (2 wielkości  
 znaków) lub w pionie

• Automatyczne przycinanie etykiet z łatwymi do usunięcia przekładkami

• Wykorzystuje taśmy DYMO® 3D o szerokości 9 mm

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0720070 DYMO® 1575 9 MM ES/PT.200 Czarny 1/12

S0720060 DYMO® 1575 9 MM DE/CH.200 Czarny 1/12

S0720050 DYMO® 1575 9 MM AM.200 Czarny 1/12
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Taśmy 3D

Cięcie krawędziowe
Wytłaczarki DYMO® są wyposażone 
w ostrze krawędziowe, które ułatwia 
odcinanie plastikowych przekładek etykiet

Taśmy DYMO® 3D
Plastikowe wytłaczane etykiety DYMO® 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych 

powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków 

chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzach, czy poza nimi, możesz 

mieć pewność, że będą trwałe i zostaną na swoim miejscu. 

Taśmy dostępne są w czterech kolorach.

Kolor Wymiary (szer. x dł.)

Blister

3 rolki
9 mm x 3 m

W pudełku

9 mm x 3 m

czarny S0847730 S0898130

niebieski S0847740 S0898140

czerwony – S0898150

zielony – S0898160

czerwony + niebieski + 
czarny S0847750 –

Ilość w opakowaniu 1/5 1/10
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Poświęć więcej czasu na czerpanie 
radości z życia.
Firma DYMO® oferuje narzędzia etykietujące, które ułatwią ci zaprowadzenie porządku na 

strychu, w piwnicy lub warsztacie i wszędzie tam, gdzie to potrzebne. Wszyscy członkowie 

twojej rodziny będą szybciej odnajdywać swoje rzeczy i rzadziej je gubić – a ty spędzisz mniej 

czasu na ich poszukiwaniu, poświęcając go na to, co lubisz robić.
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DOm
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Rozwiązania do etykietowania w domu
Zaprowadź porządek w domu. Uprość sobie życie.

Niech w każdym pomieszczeniu, szafie i na każdej półce panuje porządek. Oznaczaj ubrania, 

książki, narzędzia i wszystkie inne przedmioty. Miej instrukcje, notatki i przypomnienia zawsze pod 

ręką. Potem ciesz się dodatkowym czasem i spokojem, które są efektem porządku panującego w 

dobrze zorganizowanym domu.

Oznaczaj swoją własność
Ubrania łatwiej będzie odnaleźć i trudniej 
zgubić, jeżeli skorzystasz z nadających się do 
prania, naprasowywanych etykiet z materiału.

Przestań się stresować podczas 
gotowania
Oznaczaj przyprawy i inne składniki 
potraw za pomocą plastikowych etykiet, 
które łatwo odczytać i zachować ich 
czystość.

Etykietuj urządzenia elektroniczne
Etykiety metaliczne nadają się idealnie 
do oznaczania akcesoriów, urządzeń 
elektronicznych i projektów oznaczanych 
kolorystycznie.

Błyskawicznie zorganizuj dowolne 
miejsce
Oznaczaj półki, szuflady, szafki z 
dokumentami i szafy z ubraniami – miejsca 
na wszystko, wszystko na swoim miejscu.
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Organizowanie
Kuchnia
Robótki ręczne
Dzieci
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Seria LetraTag™

LetraTag™ LT 100H
Osobista przenośna drukarka etykiet

LetraTag™ LT 100T
Osobista biurkowa drukarka etykiet

Etykietuj i organizuj wszystkie miejsca 
w swoim domu
Niewielkie, poręczne urządzenie DYMO® LetraTag™ 
LT-100H ułatwia zorganizowanie wszystkich pomieszczeń 
w domu.

• Duży wyświetlacz graficzny pozwala na podejrzenie efektów   
 tekstowych przed wydrukiem

• 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań

• Pamięć na 9 etykiet

• Znacznik daty

• 195 symboli

• Proste przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji   
 specjalnych

• Wydruk na etykietach 1- i 2-liniowych

• Drukuje na papierowych, plastikowych, metalizowanych i   
 naprasowywanych taśmach LetraTag™ LT

• Zasilana 4 bateriami AA (niedołączone) lub zasilacza sieciowego  
 (jako wyposażenie dodatkowe)

Zorganizuj dom, korzystając z 
biznesowych możliwości etykietowania
Drukarka DYMO® LetraTag™ LT-100T jest niewielka i prosta w 
użyciu, ale oferuje wiele zaawansowanych funkcji etykietowania.

• Przyjazna klawiatura komputerowa przyspiesza wpisywanie tekstu
• Duży wyświetlacz graficzny pozwala na podejrzenie efektów tekstowych
• 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
• Pamięć na 9 etykiet
• Znacznik daty
• 195 symboli
• Automatyczne wyłączanie oszczędza energię
• Proste przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji   
 specjalnych
• Wydruk na etykietach 1- i 2-liniowych
• Drukuje na papierowych, plastikowych, metalizowanych i 
 naprasowywanych taśmach LetraTag™ LT
• Zasilana 4 bateriami AA (niedołączone) lub zasilacza sieciowego (jako 
 wyposażenie dodatkowe)

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakow-

S0883970 LT100H ABC SE/NO/DK/FI Niebieski/srebrny 1/6

S0883980 LT100H ABC GB/NL/FR/BE Niebieski/srebrny 1/6

S0883990 LT100H ABC DE/AT/CH Niebieski/srebrny 1/6

S0884000 LT100H ABC IT/ES/PT Niebieski/srebrny 1/6

S0884010 LT100H ABC TR/HU/GB Niebieski/srebrny 1/6

S0884020 LT100H ABC SK/PL/CZ Niebieski/srebrny 1/6

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakow-

S0758360 LT 100T AZERTY FR/BE Srebrny 1/6

S0758370 LT 100T QWERTZ DE/AT/SE Srebrny 1/6

S0758380 LT 100T QWERTY GB/NL Srebrny 1/6

S0758390 LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI Srebrny 1/6

S0758400 LT 100T QWERTY SK/PL/CZ Srebrny 1/6

S0758410 LT 100T QWERTY IT/ES/PT Srebrny 1/6

S0758420 LT 100T QWERTY TR/HU/GB Srebrny 1/6
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Taśmy DYMO® LetraTag™ LT
Stworzone specjalnie dla drukarek etykiet DYMO® LetraTag™ taśmy DYMO® LetraTag™ 

są pakowane w proste w użyciu kasety i wyposażone w łatwo usuwalne przekładki 

ułatwiające przyklejanie. Możliwość wyboru jednego z czterech materiałów:

Naprasowywane
Etykiety dające się prać, do użytku na 
ubraniach i tkaninach

60˚C

Metalizowane
Odporne na rozdarcie, łatwe w 
czyszczeniu, trwałe etykiety do użytku 
domowego 

60˚C

Papier
Tanie etykiety do użytku domowego

60˚C

Plastik
Trwałe, łatwe w czyszczeniu etykiety do 
użytku domowego

60˚C

Kolor Szerokość = 12 mm Papierowe 
Szerokość = 4 m

Plastikowe 
Szerokość = 4 m

Metalizowane 
Szerokość = 4 m

Do naprasowywania 
Szerokość = 2 m

ABC białe S0721510 S0721610 – S0718850

ABC przezroczyste – S0721530 – –

ABC żółte – S0721620 – –

ABC czerwone – S0721630 – –

ABC zielone – S0721640 S0721740 –

ABC niebieskie – S0721650 – –

ABC srebrne – – S0721730 –

Ilość w opakowaniu 1/10 1/10 1/10 1/10

trójpak (papierowa biała, 
plastikowa żółta, metalizowana, 

srebrna)
S0721790 –

Ilość w opakowaniu 1/10 –
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Omega EM
Wytłaczarka do użytku domowego

W prosty sposób twórz wytłaczane 
etykiety do warsztatu lub domowego biura
Wygodna, trwała i prosta w użyciu wytłaczarka Omega jest 
idealnym narzędziem dla dbających o koszty gospodarzy, 
hobbistów i majsterkowiczów.
• Wytłacza 49 różnych znaków, w tym symbole specjalne
• Wykonana z trwałego plastiku ABS
• Ergonomiczny uchwyt z miękką, wygodną rękojeścią
• Wyważona, można ją ustawić na dowolnej powierzchni roboczej
• Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami
• Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
• Prosty wybór znaków - wystarczy obrócić i kliknąć
• Nie wymaga baterii 

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakow-

S0717930 DYMO® OMEGA DE/GB Jasnoniebieski 1/6

S0717940 DYMO® OMEGA DK/NO/FI+ES Jasnoniebieski 1/6

S0717950 DYMO® OMEGA SE Jasnoniebieski 1/6

S0717970 DYMO® OMEGA CYRILLIC Jasnoniebieski 1/6

Junior EM
Wytłaczarka do użytku domowego

Pomaga uczniom i studentom 
w zachowaniu porządku
Junior to idealne narzędzie (lub prezent) dla dzieci, które chcą 
oznaczać swoje zabawki, książki, przybory do szkoły itp.

• Proste ładowanie - wystarczy włożyć kasetę z taśmą w szczelinę

• Wytłacza 42 różne znaki, w tym symbole specjalne

• Ostatni wytłoczony znak jest zawsze widoczny, co zmniejsza zużycie etykiet

• Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami

• Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm

• Duża dźwignia ułatwia wybór znaków - wystarczy obrócić i kliknąć

• Nie wymaga baterii

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakow-

S0717900 DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN DE/GB Niebieski 1/6

S0717910 DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN DK/NO/FI + ES Niebieski 1/6

S0717920 DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN SE Niebieski 1/6

Wytłaczarki
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Taśmy 3D

Cięcie krawędziowe
Wytłaczarki DYMO® są wyposażone w 
ostrze krawędziowe, które ułatwia usuwanie 
plastikowych przekładek etykiet 

Taśmy DYMO® 3D
Plastikowe wytłaczane etykiety DYMO® 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych 

powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków 

chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzach, czy poza nimi, możesz 

mieć pewność, że będą trwałe i zostaną na swoim miejscu. 

Taśmy dostępne są w czterech kolorach.

Kolor Wymiary (szer. x dł.)

Blister

3 rolki
9 mm × 3 m

W pudełku

9 mm x 3 m

czarny S0847730 S0898130

niebieski S0847740 S0898140

czerwony – S0898150

zielony – S0898160

czerwony + niebieski + 
czarny S0847750 –

Ilość w opakowaniu 1/5 1/10
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Niech każde zadanie wygląda lepiej, 
gdy je skończysz niż wtedy, gdy je 
rozpoczynałeś.
Zaprojektowane w oparciu o wskazówki profesjonalnych instalatorów przemysłowe 

narzędzia do etykietowania i taśmy DYMO® są wytrzymałe, niedrogie i trwałe. 

Oferują liczne funkcje zwiększające twoją efektywność – pomagają też oszczędzić 

czas i pieniądze każdego dnia.
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Przemysłowe
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Rozwiązania do etykietowania 
przemysłowego

Zakończ swoją pracę profesjonalnie i z dumą

Niezależnie od branży, w której pracujesz, produkty przemysłowe DYMO® zapewniają twoim 

pracom instalacyjnym elegancki, profesjonalny wygląd, który podnosi twoją reputację. Nasze 

drukarki i taśmy ułatwiają osiąganie efektów spełniających standardy branżowe – a także te 

wyznaczone przez Ciebie. Wszystkie nasze produkty sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, 

jakie może stworzyć twoja branża.

Opaski na przewody i kable
Zaawansowane funkcje owijania 
pozwalają na automatyczny dobór 
odpowiedniego rozmiaru tekstu i 
etykiety w oparciu o średnicę przewodu 
lub kabla.

Etykiety o stałej długości
Odpowiedni klawisz automatycznie 
centruje i drukuje etykiety o stałej 
długości zgodnie z wymogami

Zespoły zacisków i krosownice
Błyskawicznie formatuj i szereguj etykiety 
do krosownic, zespołów zacisków i 
podzespołów modułowych.

Biblioteka terminów
Ogranicz czas spędzony na wpisywaniu 
– wybierz i wydrukuj ponad 150 terminów 
ze zintegrowanej biblioteki.

Flagi i etykiety pionowe
Jednym naciśnięciem przycisku możesz 
ustawić tekst pionowo, by tworzyć 
łatwe w odczycie flagi i inne wymagane 
etykiety.

Symbole
Klawisz symbolu zapewnia szybki 
dostęp do symboli telekomunikacyjnych, 
elektrycznych, audio-wideo i 
bezpieczeństwa, obejmujących omy, 
ziemię, telefon, dane i faks.
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KLAWISZE
SKRÓTÓW

Opaski
Krosownice
Flagi
Stała długość
Biblioteka terminów
Symbole
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Seria Przemysłowa

Li-ion

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0841460 Rhino™ 5200 ENG/NL/FR/DE Żółty 1/4

S0841470 Rhino™ 5200 IT/PT/ES/TR Żółty 1/4

S0841480 Rhino™ 5200 SV/DA/NO/FI Żółty 1/4

S0841490 Rhino™ 5200 PL/CZ/HUN/SK Żółty 1/4

Rhino™ 5200
Przemysłowa przenośna drukarka etykiet

Użyj przenośnej, niedrogiej drukarki etykiet, 
która podniesie twoją reputację
Pochwal się swoją pracą, korzystając z modelu Rhino™ 5200 z serii 
DYMO® Industrial – drukarki idealnej dla profesjonalistów zajmujących 
się telekomunikacją, instalacjami elektrycznymi, audio/wideo, 
zabezpieczeniami, MRO, budownictwem i transmisją.

• Spełnia wszystkie standardy etykietowania ANSI, TIA/EIA-606-A

• Dostępne tylko w drukarkach DYMO® klawisze skrótu pozwalają na 
 automatyczne ustawianie rozmiaru, rozmieszczenia i formatu etykiet na przewody  
 i kable, przyłącza, krosownic, etykiet pionowych i o stałej długości

• Wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe,  
 znaki interpunkcyjne, symbole walut i ułamki

• Zintegrowany, antypoślizgowy uchwyt/osłona gumowa chroni urządzenie przed  
 uszkodzeniami powstającymi w efekcie przypadkowego upuszczenia, ciężkich  
 warunków pracy

• Pętelka na zawieszkę pozwala na przenoszenie urządzenia bez pomocy rąk

• Duży, dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz świetnie sprawdza się w słabo  
 oświetlonych miejscach

• Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128 na taśmach o szerokości 19 mm

• Wykorzystuje łatwo oddzielające się taśmy Rhino™ z klejem o mocy   
 przemysłowej, dostępne taśmy wykonane z pięciu materiałów

• Zasilana sześcioma bateriami AA (niedołączone) - lub, szybko się ładującym 
 akumulatorem litowo-jonowym (jako wyposażenie dodatkowe).

• Funkcja automatycznego wyłączania wydłuża czas pracy baterii

• W zestawie jedna kaseta z białą, elastyczną taśmą nylonową o szerokości 19 mm
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Li-ion

Rhino™ Akcesoria

Zasilacz sieciowy

Pozwala na uruchomienie lub naładowanie drukarki 
Rhino™ z gniazdka elektrycznego

Ładowalny akumulator litowo-jonowy Rhino™ 5200
Nie potrzeba korzystać z baterii AA (wymagany zasilacz 
sieciowy)

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0721430 Zasilacz sieciowy EEU Czarny 1/60

S0721440 Zasilacz sieciowy EU Czarny 1/60

S0902390 Rhino™ Walizka Rhino 5200 Czarny 1/3

S0895840 Rhino™ Ładowalny akumulator litowo- 
jonowy 5200 Czarny 1/48

Rhino™ 5200 Zestaw 
Walizkowy
Zawiera przenośną drukarkę etykiet Rhino™ 5200 oraz

• Walizkę

• Kasetę z białą, elastyczną taśmą nylonową (idealnie sprawdzającą  
 się jako opaski)

• Kasetę z białą, winylową taśmą o szerokości 12 mm (idealnie 
 sprawdzającej się jako etykiety na panelach)

• 1 x akumulator litowo-jonowy

• Zasilacz sieciowy

• Skrócony podręcznik obsługi

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0841400 Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy  
ENG/NL/FR/DE Żółty 1/3

S0841390 Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy UK Żółty 1/3

S0841420 Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy  
SV/DA/NO/FI Żółty 1/3

S0841410 Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy  
IT/PT/ES/TR Żółty 1/3

S0841430 Rhino™ 5200 – Zestaw walizkowy PL/
CZ/HUN/SK

Żółty 1/3

Rhino™ 5200
Przemysłowa przenośna drukarka etykiet

Rhino 5200 Walizka
Przechowuj i chroń swoją drukarkę Rhino™
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System taśm 

Taśmy RHINO™ zawierają odpowiedni materiał dobrany w zależności od zastosowania.
Wszystkie wykorzystują niezwykle mocny klej, który stanowi trwałe połączenie w surowym otoczeniu, po przyklejeniu do 
płaskiej, zakrzywionej, chropowatej lub mocno pofałdowanej powierzchni.

Elastyczna taśma nylonowa jest zaprojektowana specjalnie do oznaczania kabli i przewodów.
Trwałą taśmę poliestrową można stosować na różnorodnych płaskich, chropowatych lub bardzo chropowatych
powierzchniach; charakteryzuje się wysoką odpornością na rozpuszczalniki i substancje chemiczne.
Przezroczysta, trwała taśma poliestrowa z wyraźnie oznaczonymi, czarnymi znakami dobrze się integruje z
strukturą i powierzchnią miejsca, na które jest naklejana.
Kolorowa taśma winylowa łączy w sobie elastyczność, silny klej i wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu
doskonale nadaje się do wielu zastosowań, w których istotny jest kolor.
Rurki termokurczliwe to nieprzyklejane, lecz trwałe rozwiązanie poliolefinowe jednocześnie identyfikujące i
zabezpieczające kable i przewody. Jest to produkt ognioodporny o współczynniku obkurczania 3:1.
Etykiety nieprzylepne to idealne rozwiązanie jako wkładka do uchwytów na etykiety.

1 Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w arkuszu specyfikacji technicznych (dostępnym na żądanie)

Taśmy Rhino™

Taśmy RHINO™ zostały opracowane z myślą o stosowaniu w ciężkich warunkach — są odporne na ścieranie, zmiany 
temperatury oraz działanie środków chemicznych, rozpuszczalników, wody i promieniowania UV. Firma DYMO® oferuje taśmy 
oparte na materiałach dobranych specjalnie do określonych zastosowań, z mocnym klejem i starannie dobranymi wstążkami 
barwiącym, gwarantującymi trwałe nadruki wysokiej jakości.

Wodoodporne Odporne na promieniowanie
ultrafioletowežiareniu

 Elastyczne
Nylonowe Kolorowa Trwały

poliester
Przezroczysta
poliestrowa

Rurki
termokurczliwe

Etykiety
nieprzylepne

(wkładki)

ZASTOSOWANIA powierzchniowe

Gładka √ √ √ √ – Nie dotyczy

Płaska √ √ √ √ – Nie dotyczy

Chropowata √ √ √ √ – Nie dotyczy

Pokrywana proszkowo √ √ √ √ – Nie dotyczy

Zakrzywiona √ √ – – – Nie dotyczy

Przewody i kable √ √ – – √ Nie dotyczy

ODPORNOŚĆ na

wysoką temperaturę √ – √ √ √ Nie dotyczy

Woda – √ √ √ √ Nie dotyczy

Promieniowanie UV √ √ √ √ √ Nie dotyczy

Substancje chemiczne – √ √ √ √ Nie dotyczy

Oleje – √ √ √ √ Nie dotyczy

Temperatura1 -18°C - +120°C -18°C - + 90°C -18°C - +120°C -18°C - +120°C -55°C - +135°C -18°C - + 90°C

WE wnętrzach √ √ √ √ √ √

NA zewnątrz – √ √ √ √ √

Łatwo usuwalna
przekładka

Odporne na
temperaturę
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Kod S Produkt Rhino™ Kolor Opakow-
anie

Elastyczne taśmy nylonowe – Zakrzywione lub płaskie powierzchnie. Kable i przewody, krosownice, urządzenia, wyposażenie, pojemniki itp. (L = 3,5m)

S0718100 elastyczna taśma nylonowa 12 mm Biały 1/5

S0718120 elastyczna taśma nylonowa 19 mm Biały 1/5

S0718080 elastyczna taśma nylonowa 12 mm Żółty 1/5

S0718090 elastyczna taśma nylonowa 19 mm Żółty 1/5

Trwałe taśmy poliestrowe – Płaskie powierzchnie. Wyposażenie, kosze, krosownice itp. (L=5,5 m)

S0718240 trwała taśma poliestrowa 9 mm Biały 1/5

S0718210 trwała taśma poliestrowa 12 mm Biały 1/5

S0718220 trwała taśma poliestrowa 19 mm Biały 1/5

S0718170 trwała taśma poliestrowa 9 mm Metalizowana 1/5

S0718180 trwała taśma poliestrowa 12 mm Metalizowana 1/5

S0718200 trwała taśma poliestrowa 19 mm Metalizowana 1/5

S0718160 trwała taśma poliestrowa 9 mm Przezroczyste 1/5

Wszystkie powierzchnie. Idealna do zastosowań na wolnym powietrzu i wymagających użycia kolorów do kodowania informacji.
Ostrzeżenia, przewody, krosownice, wyposażenie, urządzenia itp. (L=5,5 m)

S0718440 kolorowa taśma winylowa 9 mm Żółty 1/5

S0718450 kolorowa taśma winylowa 12 mm Żółty 1/5

S0718470 kolorowa taśma winylowa 19 mm Żółty 1/5

S0718480 kolorowa taśma winylowa 9 mm Pomarańczowy 1/5

S0718490 kolorowa taśma winylowa 12 mm Pomarańczowy 1/5

S0718500 kolorowa taśma winylowa 19 mm Pomarańczowy 1/5

S0718510 kolorowa taśma winylowa 9 mm Czerwony 1/5

S0718520 kolorowa taśma winylowa 12 mm Czerwony 1/5

S0718530 kolorowa taśma winylowa 19 mm Czerwony 1/5

S0718550 kolorowa taśma winylowa 9 mm Zielony 1/5

S0718560 kolorowa taśma winylowa 12 mm Zielony 1/5

S0718570 kolorowa taśma winylowa 19 mm Zielony 1/5

S0718580 kolorowa taśma winylowa 9 mm Biały 1/5

S0718600 kolorowa taśma winylowa 12 mm Biały 1/5

S0718620 kolorowa taśma winylowa 19 mm Biały 1/5

Rurka termokurczliwa – Kable i przewody. (L=1,5 m) Średnica kabla

S0718260 rurka termokurczliwa 6 mm Min 1.18 mm Max 2.33 mm Biały 1/5

S0718280 rurka termokurczliwa 9 mm Min 1.73 mm Max 3.73 mm Biały 1/5

S0718300 rurka termokurczliwa 12 mm Min 2.97 mm Max 5.13 mm Biały 1/5

S0718330 rurka termokurczliwa 19 mm Min 4.64 mm Max 8.70 mm Biały 1/5

S0718270 rurka termokurczliwa 6 mm Min 1.18 mm Max 2.33 mm Żółty 1/5

S0718290 rurka termokurczliwa 9 mm Min 1.73 mm Max 3.73 mm Żółty 1/5

S0718310 rurka termokurczliwa 12 mm Min 2.97 mm Max 5.13 mm Żółty 1/5

S0718340 rurka termokurczliwa 19 mm Min 4.64 mm Max 8.70 mm Żółty 1/5

Etykiety nieprzylepne – Etykiety wsuwane. Oprawki, krosownice, bloki rozdzielcze, osłony itp. (L=5,5 m)

S0718350 etykieta nieprzylepna 6 mm Biały 1/5

S0718360 etykieta nieprzylepna 9 mm Biały 1/5

S0718380 etykieta nieprzylepna 11 mm Biały 1/5

S0718390 etykieta nieprzylepna 19 mm Biały 1/5
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Seria przemysłowa

Rhino™ M1011
Wytłaczarka przemysłowa

Ta wytrzymała, klasyczna wytłaczarka gotowa 
jest na wymagające zadania etykietowania
M1011 drukuje na etykietach ze stali nierdzewnej i aluminium, więc 
nadaje się idealnie do zadań etykietowania, na zewnątrz czy nawet na 
platformie wiertniczej. Wbudowany dziurkacz umożliwia mocowanie 
etykiet przy użyciu drutu, gwoździ i wkrętów.

• Doskonała czytelność znaków

• Wytłacza etykiety metalowe lub aluminiowe o szerokości 12 mm

• Łatwe cięcie taśm, nawet ze stali nierdzewnej

• Wbudowany dziurkacz, pozwalający tworzyć etykiety podwieszane

• Szczelina do oznaczania kabli

• Gładkie krawędzie cięcia, zwiększające Twoje bezpieczeństwo

• Miernik pozwalający na ustawienie długości zapasu przed i po tłoczonych  
 znakach

• Koło z odwróconymi znakami pozwalające drukować etykiety w odbiciu   
 lustrzanym

• Etykiety metalowe są dostępne w postaci samoprzylepnych, gładkich taśm  
 aluminiowych lub stalowych

• Taśmy aluminiowe i stalowe charakteryzują się doskonałą odpornością na  
 ekstremalne warunki atmosferyczne i wysoki poziom promieniowania   
 ultrafioletowego, a także na korozyjne środowiska morskie i przemysłowe

Zestaw zawiera:
• Wytłaczarkę przemysłową Rhino™ M1011

• Walizkę

• 1 rolkę etykiet aluminiowych bez kleju, o szerokości 12 mm i długości 4,80 m

• 1 rolkę etykiet stalowych bez kleju, o szerokości 12 mm i długości 6,40 m

• 1 kółko z odwróconymi znakami

Kod Opis Kolor Ilość w 
opakowaniu

S0720090 M1011 Czarny 1/3
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Rhino™ M1011
Wytłaczarka przemysłowa Taśmy Rhino™ M1011

Etykiety aluminiowe i stalowe charakteryzują się doskonałą odpornością na chemikalia, 

ekstremalne warunki pogodowe, wysokie i niskie temperatury oraz tarcie. Idealne do 

oznaczania rurociągów, kabli podziemnych, części silników, materiałów budowlanych i nie 

tylko.

KOD S OPIS Kolor WYMIARY (SZER. x DŁ.)
(mm x m)

ILO ŚĆ
W OPAKOWANIU

S0720180 Aluminium z warstwą klejącą 12 x 3.65 1/10

S0720160 Aluminium bez warstwy klejącej 12 x 4.80 1/10

S0720170 Stal nierdzewna bez warstwy 12 x 6.40 1/10
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Porównanie
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Etykietowanie biurowe: Seria LabelWriter™

Funkcje LW 450 LW 450 Turbo LW 450 TwinTurbo LW 450 Duo LW 4XL

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

√ √ √ √ √

DOSTĘPNE SZABLONY
ETYKIET 100+ 100+ 100+ 100+ 100+

MOŻLIWOŚĆ
PROJEKTOWANIA ETYKIET √ √ √ √ √

SZYBKOŚĆ DRUKU *
(etykiet/min.) 51 71 71 71 53

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU (DPI) 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 
(D1: 180) 300

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
WYDRUKU (mm) 56 56 56 56 106

TYPY I ROZMIARY ETYKIET 18 18 18 18 + 50 štítkov D1 19

PROWADNICA ETYKIET
Pozwala na równe
prowadzenie etykiet

√ √ √ √ —

TRYB OCZEKIWANIA
Pozwala na oszczędność
energii

√ √ √ √ √

WBUDOWANY INTERFEJS
SIECIOWY
za pośrednictwem komputera

√ √ √ √ √

W ZESTAWIE STARTOWY
PAKIET ETYKIET

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
Taśma czarno-biała 

D1

50 etykiet
104 x 159 mm

ROZMIAR  
(szer.xgł.xwys .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

WAGA (bez zasilacza i rolki) 654 g 654 g 1,120 g 1,360 g 890 g

2-LETNIA GWARANCJA
plus dodatkowy rok gwarancji
po zarejestrowaniu produktu
na stronie www.dymo.com

√ √ √ √ √
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Zarządzanie kontaktami: CardScan®

Systemy zarządzania kontaktami: CardScan®  CardScan® 

Personal
CardScan® 

Executive
CardScan®

Team

WYMIANA I TRANSFER DANYCH

Synchronizacja z programem Microsoft® 
Outlook √ √ √

Synchronizacja z programem Microsoft® 
Outlook Express √ √ √

Synchronizacja z programem Palm® Desktop √ √ √

Synchronizacja z Windows Mobile® i 
Windows Contacts √ √ √

Synchronizacja z ACT!® Standard i Premium 
for Workgroups – √ √

Synchronizacja z programem Lotus® Notes 
(Windows) – √ √

Synchronizacja z programem GoldMine® 
w wersji 6.7 – √ √

ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

Kreator usuwania duplikatów √ √ √

Szybkie wyszukiwanie √ √ √

Podział kontaktów na kategorie √ √ √

Microsoft Outlook® – dodatek – √ √

Możliwość zapisywania dowolnych plików 
CardScan® w formacie .csv lub .vcf √ √ √

Szybkie uruchamianie: mapowanie trasy √ √ √

E-mail uruchomieniowy √ √ √

Drukowanie etykiet LabelWriter™ √ √ √

Importowanie i eksportowanie danych √ √ √

Wiele opcji przeglądania kontaktów √ √ √

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW Udostępnianie w sieci 1 1 (z możliwością 
rozszerzenia)

2 (z możliwością 
rozszerzenia)

SKANOWANIE

Skanowanie monochromatyczne √ √ √

Skanowanie w kolorze – √ √

Prędkość skanowania wizytówki 5 s. 3 s. 3 s.

DANE PRODUKTU

Połączenie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Rozmiar (szer. x. gł. x wys. mm)  121 x 83 x 38 165 x 92 x 44 165 x 92 x 44

Waga (bez kabla) 218 g 261 g 261 g
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DYMO® Cyfrowe wagi pocztowe i do przesyłek

Wytłaczanie biurowe

Funkcje wagi Cyfrowa waga 
pocztowa M1

Cyfrowa waga 
pocztowa M2

Cyfrowa waga 
pocztowa M5 z 
interfejsem USB

Cyfrowa waga 
pocztowa M10 z 
interfejsem USB

Cyfrowa, przenośna 
waga do przesyłek 
S50 z interfejsem 

USB

Cyfrowa, przenośna 
waga do przesyłek 
S100 z interfejsem 

USB

Cyfrowa, przenośna 
waga do przesyłek 
S180 z interfejsem 

USB

Maksymalny obsługiwany 
ciężar 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

Wyświetlacz ciężaru
(możliwość zmiany jednostki z 
kg na funty)

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

Ciężar - przedziały 1 g (0.05 oz) 1 g (0.1 oz) 2 g (0.1 oz) 2 g (0.1 oz) 100g (0.2 lb) 100g (0.2 lb) 200g (0.5 lb)

Automatyczne wyłączanie √ √ √ √ √ √ √

Przycisk funkcji „HOLD” 
(blokowanie wyświetlacza) √ √ √ 

(+ dioda LED)
√  

(+ dioda LED) √ √ √ 

Przycisk funkcji "TARA" 
(do ważenia zawartości 
pojemnika)

√ √ √ √ √ √ √

Złącze USB – – √ √ √ √ √

Odłączany wyświetlacz LCD 
(do obsługi ręcznej lub 
montażu na ścianie)

– – – – √ √ √

Zasilanie 
(baterie niedołączone) 3 baterie AAA 3 baterie AAA Kabel USB lub 

3 baterie AAA
Kabel USB lub 
3 baterie AAA

Kabel USB, 
zasilacz prądu 
zmiennego lub 
3 baterie AAA

Kabel USB, 
zasilacz prądu 
zmiennego lub 
3 baterie AAA

Kabel USB, 
zasilacz prądu 
zmiennego lub 
3 baterie AAA

Wymiary platformy ważącej 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

Wymiary  
(szer. x gł. x wys. mm) 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

Waga (bez kabla) 450 g 450 g 1,5 kg 1,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,0 kg

Funkcje DYMO® 1540 DYMO® 1575

KÓŁKO

Wysokość druku w poziomie 5.1 5.1 i 3.7

Wysokość druku w orientacji 
pionowej 4.1 4.1

Liczba wierszy 1 1

Zawartość A - Z i 0 - 9 A - Z i 0 - 9

TAŚMY
System taśm 3D 3D

Szerokość 9 9

PRZYCINANIE 
ETYKIET Ręczne (krawędzią) √ √

PRODUKT

OBUDOWA Plastikowa Metalowa

Wymiary 240 x 90 x 80 260 x 90 x 80

Waga 175 470
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Etykietowanie biurowe: 
LabelManager™ i 
LabelPoint™

Funkcje LM PNP LM 420P LM 450D LM 360D LM 260P LM 120P LM 220P LM 210D

DRUKOWANIE

Rozdzielczość 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Liczba drukowanych wierszy bez ograniczeń 4 wiersze 5 (taśma 19 mm) 2 2 1 2 2

Szerokość taśmy 6/9/12 mm 6/9/12/19 mm 6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 mm 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm

STYLE I EFEKTY

Liczba stylów Czcionki systemu Win/Mac®
12

13 Czcionki® Windows 7 7 3 7 7

Zwykłe Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Pogrubienie (szerokie) Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Pionowe Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Obramowanie Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

Cień Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

Kursywa Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

3D Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows – – – – –

Przekreślone Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows – – – – –

Odbicie lustrzane Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

Liczba stylów obramowań Czcionki systemu Win/Mac® 8 6 Czcionki® Windows 8 8 1 8 8

Podkreślenie Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Wzór tła Czcionki systemu Win/Mac® - 8 Czcionki® Windows – – – – –

Liczba rozmiarów znaków Czcionki systemu Win/Mac® 7 6 Czcionki® Windows 7 6 2 6 6

CZCIONKI I
SYMBOLE

Liczba czcionek Czcionki systemu Win/Mac® 8 7 Czcionki® Windows 3 3 1 1 1

Liczba symboli Czcionki systemu Win/Mac® 325 175 Czcionki® Windows 221 221 62 132 132

UKŁAD klawiatury - ABC QWERTY QWERTY ABC ABC QWERTY QWERTY

PAMIĘĆ

Ostatnia etykieta √ √ √ √ √ √ √ √

Dodatkowa pamięć √ 9 10 9 9 – 9 9

Preferencje osobiste - - 10 – – – – –

SPECYFICZNE
OPCJE

Etykiety o stałej długości √ √ √ √ √ – √ √

Maksymalna liczba kopii 
wielokrotnych

√ 10 16 10 10 – 10 10

Drukowanie sekwencyjne √ √ √ – – – – –

Wyrównanie √ √ √ √ √ – √ √

Różne łączone √ √ 3 – – – – –

Kody kreskowe √ √ √ – – – – –

NOŻYK DO ETYKIET Ręczne / Automatyczne Automatyczna Ręczna Automatyczna Ręczna Ręczna Ręczna Ręczna Ręczna

ZASILANIE

Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania baterii

- √ √ √ √ √ √ √

Liczba baterii Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion 6 Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion 6 6 6

Typ baterii Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion AA Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion AA AA AA

Zgodność z zasilaczem √ √ √ √ √ – √ √

Automatyczne wyłączanie √ √ √ √ √ √ √ √

PC z komputerem √ √ √ – – – – –
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Funkcje LM PNP LM 420P LM 450D LM 360D LM 260P LM 120P LM 220P LM 210D

DRUKOWANIE

Rozdzielczość 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Liczba drukowanych wierszy bez ograniczeń 4 wiersze 5 (taśma 19 mm) 2 2 1 2 2

Szerokość taśmy 6/9/12 mm 6/9/12/19 mm 6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 mm 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm

STYLE I EFEKTY

Liczba stylów Czcionki systemu Win/Mac®
12

13 Czcionki® Windows 7 7 3 7 7

Zwykłe Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Pogrubienie (szerokie) Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Pionowe Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Obramowanie Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

Cień Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

Kursywa Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

3D Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows – – – – –

Przekreślone Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows – – – – –

Odbicie lustrzane Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ – √ √

Liczba stylów obramowań Czcionki systemu Win/Mac® 8 6 Czcionki® Windows 8 8 1 8 8

Podkreślenie Czcionki systemu Win/Mac® √ √ Czcionki® Windows √ √ √ √ √

Wzór tła Czcionki systemu Win/Mac® - 8 Czcionki® Windows – – – – –

Liczba rozmiarów znaków Czcionki systemu Win/Mac® 7 6 Czcionki® Windows 7 6 2 6 6

CZCIONKI I
SYMBOLE

Liczba czcionek Czcionki systemu Win/Mac® 8 7 Czcionki® Windows 3 3 1 1 1

Liczba symboli Czcionki systemu Win/Mac® 325 175 Czcionki® Windows 221 221 62 132 132

UKŁAD klawiatury - ABC QWERTY QWERTY ABC ABC QWERTY QWERTY

PAMIĘĆ

Ostatnia etykieta √ √ √ √ √ √ √ √

Dodatkowa pamięć √ 9 10 9 9 – 9 9

Preferencje osobiste - - 10 – – – – –

SPECYFICZNE
OPCJE

Etykiety o stałej długości √ √ √ √ √ – √ √

Maksymalna liczba kopii 
wielokrotnych

√ 10 16 10 10 – 10 10

Drukowanie sekwencyjne √ √ √ – – – – –

Wyrównanie √ √ √ √ √ – √ √

Różne łączone √ √ 3 – – – – –

Kody kreskowe √ √ √ – – – – –

NOŻYK DO ETYKIET Ręczne / Automatyczne Automatyczna Ręczna Automatyczna Ręczna Ręczna Ręczna Ręczna Ręczna

ZASILANIE

Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania baterii

- √ √ √ √ √ √ √

Liczba baterii Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion 6 Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion 6 6 6

Typ baterii Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion AA Akumulator Li-Ion Akumulator Li-Ion AA AA AA

Zgodność z zasilaczem √ √ √ √ √ – √ √

Automatyczne wyłączanie √ √ √ √ √ √ √ √

PC z komputerem √ √ √ – – – – –
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Funkcje LetraTag™ LT-100H LetraTag™ LT-100T

DRUKOWANIE

Proces drukowania Bezpośredni druk termiczny Bezpośredni druk termiczny

Rozdzielczość druku (dpi) 160 160

Wysokość druku (mm) 4.7 4.7

Maks. liczba linii wydruku 2 2

Szybkość druku (mm/s) 7 7

ETYKIETY
System taśm LetraTag™ uniwersalne LetraTag™ uniwersalne

Szerokość etykiety (mm) 12 12

KLAWIATURA
Układ klawiatury ABC QWERTY

Liczba klawiszy 45 44

WYŚWIETLACZ

Liczba znaków na wyświetlaczu 13 13

Wielkość LCD (mm) 50 x 25 50 x 25

Podgląd wydruku √ √

CZCIONKI
Liczba znaków 200 200

Liczba rozmiarów czcionek 5 5

STYLE I EFEKTY
TEKSTU

Zwykłe √ √

Pionowe √ √

Obramowanie √ √

Pogrubienie √ √

Cień √ √

Kursywa √ √

Liczba symboli 195 195

Liczba typów obramowań 8 8

Podkreślenie √ √

PAMIĘĆ
Ostatnia etykieta √ √

Pamięć rozszerzona √ √

ZASILANIE
Liczba baterii / typ 4 AA 4 AA

Obsługa zasilacza sieciowego AC √ √

WYMIARY /
CIĘŻAR

Szerokość (mm) 95 220

Głębokość (mm) 215 83

Wysokość (mm) 65 228

Waga netto (g) 280 480

Funkcje Omega Junior

DRUKOWANIE Proces drukowania Wytłaczanie Wytłaczanie

KÓŁKO

Wysokość druku (mm) 3.7 3

Liczba wierszy 1 1

Liczba znaków 49 42

ETYKIETY Szerokość etykiety (mm) 9 9

PRZYCINANIE ETYKIET  Cięcie o krawędź √ √

WYMIARY / CIĘŻAR
Wymiary (mm) 120 x 140 x 85 80 x 80 x 150

Waga netto (g) 155 120

Drukarki do zastosowań 
domowych: LetraTag™

Wytłaczanie domowe
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Funkcje DYMO® M1011

KÓŁKO

Wysokość druku w poziomie (mm) 4,8

Wysokość druku w orientacji pionowej (mm) Niedostępne

Liczba wierszy 1

Zawartość A – Z i 0 – 9

TAŚMY
System taśm 3D

Szerokość (mm) 12

PRZYCINANIE ETYKIET Ręczne (krawędzią) bez przekładki

PRODUKT

Obudowa Metalowa

Wymiary (mm) 260 × 90 × 80

Waga (g) 560

Funkcje Rhino™ 5200

DRUKOWANIE

Proces drukowania Termosublimacyjny

Liczba drukowanych wierszy 5

System etykiet Rhino™ etykiety

Szerokość taśmy (mm) 6 / 9 / 12 / 19

Rozmiar czcionki XXS / XS / S / M / L / XL

WZORNICTWO

Intuicyjny interfejs graficzny √

Gilotyna Ręczna

Podświetlany wyświetlacz √

Akumulator Li-Ion

INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA -
KLAWISZE SKRÓTU

Przewód √

Kable √

Flagi √

Moduł √

Krosownica √

Bloki terminali √

PRZYŁĄCZE 110 √

Stała długość √

Pionowe √

SYMBOL Ponad 100 wstępnie zaprogramowanych
symboli przemysłowych

KODY KRESKOWE Code 39, Code 128

Drukowanie seryjne Proste/Zaawansowane

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO
KOMPUTERA –

PAMIĘĆ Zapisz / Przywołaj Ponad 100 etykiet

Drukarki przemysłowe: Rhino™

Wytłaczanie przemysłowe



66

Dlaczego warto się
zarejestrować?
2-letnia gwarancja + 1 dodatkowy rok

Wszystkie produkty DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, CardScan® i wagi są objęte dwuletnią 

gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie www.dymo.com, będziesz 

uprawniony do dodatkowego roku gwarancji (rozszerzenie gwarancji nie dotyczy wag do przesyłek 

S50, S100, S180).

1+1 rok gwarancji

Wszystkie drukarki etykiet Rhino™ Industrial są objęte roczną gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój 

produkt DYMO® na stronie www.dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji.

Jako zarejestrowany użytkownik uzyskasz następujące korzyści:

• Pomoc techniczną

• Usługi posprzedażne zgodne z gwarancją odnoszącą się do twojego produktu

• Automatyczne powiadamianie o uaktualnieniach oprogramowania

• Przydatne wskazówki i porady

• Oferty specjalne i zapowiedzi nowych produktów

• Zostanie wysłany certyfikat potwierdzający rozszerzony okres gwarancyjny produktu

Dział pomocy DYMO®

Dalszą pomoc dotyczącą naszych produktów można znaleźć pod adresem www.dymo.com, albo 

dzwoniąc do działu pomocy:

022 349 15 02





DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgia 

www.dymo.com
©2010 DYMO®. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

S0943400

Sprzedawca


