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Štítkovač typu plug-and-play  
pro počítače PC

Kompatibilní šířky  
štítků 
permanentní a flexibilní pásky jsou dostupné  
na www.dymo.com

Standardní štítky: Jsou určeny k nejrůznějším použitím 
v kanceláři nebo v domácnosti, například ke správě 
složek, úložných prostor a majetku. 

Permanentní štítky: Na první pohled se ničím neliší 
od standardních štítků, na rozdíl od nich jsou však 
opatřeny lepidlem, které zajistí, že štítek zůstane 
nalepený na svém místě trvale – a jsou vhodné i na 
povrchy s texturou.

Ohebné štítky: Jsou určeny pro zakřivené povrchy, 
povrchy s výraznou texturou a k označování kabelů. 
Permanentní lepidlo zaručuje trvanlivost.

Kombinace barvy a šířky se mohou lišit.

Prodejce:

Wireless PnP

LabelManager™

Dostupnost D1 pásek

Snadno oddělitelný podklad  
pro rychlé a snadné použití

Product of / Produit de: 
Newell Rubbermaid Europe Sàrl 
Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier – Switzerland
Represented in the EU by / Représenté en UE par: 
NWL Belgium Services BVBA 
Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas – Belgium
© 2012 Newell Rubbermaid Europe LLC – www.dymo.com
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Bezdrátové sdílení tiskárny

Připojení k počítači

Jedna tiskárna,  
několik uživatelů – 
bez kabelů.
Díky jednoduché funkci zapojit, napsat a  
vytisknout a NAVÍC díky integrovaným možnostem 
bezdrátového připojení může tento štítkovač  
používat a sdílet kdokoli.

1    Možnost sdílení s ostatními uživateli v bezdrátové síti –  
snadná instalace

2    Štítky lze prostřednictvím připojení k počítači PC  
přizpůsobit s využitím libovolných typů písma a grafiky

3     Tisk kvalitní grafiky, čárových kódů a log s rozlišením 300 DPI

4    Automatická řezačka usnadňuje tisk více štítků současně

5     Bateriový blok se dobíjí prostřednictvím rozhraní USB – 
nepotřebujete žádný síťový adaptér ani baterie typu AA

6    Tiskne na štítky DYMO® D1 o šířce 6, 9, 12, 19, 24 mm  
a v několika barvách

Obsah balení

•	Elektronický štítkovač

•	Dobíjecí bateriový blok

•	Kabel USB

•	 Kazeta s páskou D1 pro první 
tisk, černá na bílé, 24 mm × 3 m

•	Stručný průvodce

•	Referenční příručka

•	 Nabíjecí adaptér a záruční list  
s 2 letou zárukou

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ Wireless PnP:

Aplikace DYMO Label™

DYMO Label™ Umožňuje využít různé typy písma či  
grafiku v počítači. lze štítky tedy přizpůsobit pomocí  
firemního loga a řady dalších prvků!

Pro více aplikací lze štítky tisknout z aplikací® Word, Excel®  
nebo Outlook® Address Book, QuickBooks® a dalších programů.

Specifikace štítkovače LabelManager™ Wireless PnP

Rozlišení 300 dpi

Štítky 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm

Napájení Dobíjecí bateriový blok

Možnosti připojení k PC přes USB nebo bezdrátovou síť

Síť Bezdrátová síť 802.11bgn

Rozměry D 201 mm × Š 114 mm × V 57 mm

Hmotnost 611 gramů

*  Kompatibilní s operačními systémy  
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, 
Windows® XP – pouze Intel®

Pro vícero uživatelů

Pro jednoho uživatele

S funkcí Plug and Play není třeba 
instalovat žádný software


