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Šetřete čas i peníze.
Každou obálku či balík 
si zvažte a zjistěte 
přesné poštovné
Na poštovních váhách DYMO můžete vážit obálky a balíky o 

hmotnosti až 10 kg, aniž byste se museli vydat na poštu. Díky 

kompaktním rozměrům se vejdou na každý stůl a do většiny zásuvek.

Napájení zajišťují tři baterie AAA (nejsou součástí balení) nebo kabel 

USB, je-li váha připojena k počítači PC nebo Mac (pouze modely M5 

a M10).

Všechny poštovní váhy DYMO mají 
následující funkce:
• Funkce pro ponechání hmotnosti na displeji ještě 10 sekund po odebrání 
 balíku – praktické řešení u velkých balíků zakrývajících displej

•  Funkce odečtení hmotnosti obalu – pro vážení položek v kontejneru

•  Automatické vypnutí při nečinnosti – prodloužení životnosti baterií

Funkce váhy M1 M2 M5 M10

Číslo produktu (SKU) S0928980 S0928990 S0929000 S0929010

Maximální hmotnost 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg

Zobrazení hmotnosti 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g

Přírůstek hmotnosti 1 g 1 g 2 g 2 g

Automatické vypnutí √ √ √ √

Tlačítko uzamknutí 
displeje

√ √ √ + indikátor LED √ + indikátor LED

Tlačítko odečtení obalu √ √ √ √

Připojení přes port 
USB

- - √ √

Zdroj napájení (baterie 
nejsou součástí 
balení )

3 x 
baterie AAA

3 x 
baterie AAA

Kabel USB nebo 
3 x baterie AAA

Kabel USB nebo 
3 x baterie AAA

Rozměry vážicí plochy 15 cm x 15 cm 15 cm x 15 cm 20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm

Digitální poštovní váha M2
• Kapacita až 2 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 1 g
• Napájení třemi bateriemi typu AAA (nejsou součástí balení)

Digitální poštovní váha M1
• Kapacita až 1 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 1 g
• Napájení třemi bateriemi typu AAA (nejsou součástí balení)

Digitální poštovní váha USB M10
• Kapacita až 10 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 2 g
• Napájení přes rozhraní USB z počítače nebo ze tří baterií AAA (nejsou  
 součástí balení)

Digitální poštovní váha USB M5
• Kapacita až 5 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 2 g
• Napájení přes rozhraní USB z počítače nebo ze tří baterií AAA (nejsou  
 součástí balení)

Digitální poštovní váhy

Digitální poštovní váhy USB

Mac OS® v10.4 
nebo novější

Mac OS® v10.4 
nebo novější

Digitální poštovní
a balíkové váhy
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Funkce váhy S50 S100 S180

Číslo produktu (SKU) S0929020 S0929030 S0929040

Maximální hmotnost 50 kg 100 kg 180 kg

Zobrazení hmotnosti 0.0 kg 0.0 kg 0.0 kg

Přírůstek hmotnosti 100 g 100 g 200 g

Automatické vypnutí √ √ √

Tlačítko uzamknutí displeje √ √ √

Tlačítko odečtení obalu √ √ √

Připojení přes port USB √ √ √

Odjímatelný displej √ √ √

Zdroj napájení 
(baterie nejsou součástí balení)

Kabel USB, 
síťový adaptér nebo 

3 x baterie AAA

Kabel USB, 
síťový adaptér nebo 

3 x baterie AAA

Kabel USB, 
síťový adaptér nebo 

3 x baterie AAA

Rozměry vážicí plochy 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Přenosná digitální balíková váha USB S180
• Kapacita až 180 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 200 g
• Napájení přes rozhraní USB z počítače, pomocí síťového adaptéru (součástí  
 balení) nebo ze 3 baterií AAA (nejsou součástí balení)

Přenosná digitální balíková váha USB S100
• Kapacita až 100 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 100 g
• Napájení přes rozhraní USB z počítače, pomocí síťového adaptéru (součástí 
 balení) nebo ze 3 baterií AAA (nejsou součástí balení)

Přenosná digitální balíková váha USB S50
• Kapacita až 50 kg
• Zobrazuje hmotnost s přírůstky po 100 g
• Napájení přes rozhraní USB z počítače, pomocí síťového adaptéru (součástí balení) 
 nebo ze 3 baterií AAA (nejsou součástí balení)

Přenosné digitální balíkové váhy DYMO® vám ušetří 

čas i peníze – a možná i ochrání vaše záda! Slouží k 

vážení balíků do hmotnosti 180 kg. Váhu lze uchopit za 

integrované madlo a přenést ji k těžkým balíkům, 

které tak nemusíte táhnout k váze!

Přenosné digitální balíkové váhy USBPrůmyslové 
přenosné váhy 
na balíky do 
180 kg

Mac OS® v10.4 
nebo novější

Mac OS® v10.4 
nebo novější

Mac OS® v10.4 
nebo novější

Všechny balíkové váhy DYMO® 
mají následující funkce: 
• Funkce pro ponechání hmotnosti na displeji ještě 10  
 sekund po odebrání balíku – praktické řešení u velkých  
 balíků zakrývajících displej

• Funkce odečtení hmotnosti obalu – pro vážení položek v  
 kontejneru

 • Automatické vypnutí při nečinnosti – prodloužení životnosti  
 baterií

• Odjímatelný displej LCD umožňující držení v ruce nebo  
 připevnění na stěnu

• Napájení pomocí síťového adaptéru (součástí balení), ze
 3 baterií AAA (nejsou součástí balení) nebo přes kabel  
 USB (součástí balení) připojený k počítači PC nebo Mac

Prodejce
Microsoft Windows®, Windows Vista®, logo Windows®, Outlook® a Exce® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. 

Mac® a Mac OS® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple, Inc. Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.


