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Představení tiskárny  
Leitz® Icon™

Splní všechny vaše štítkovací sny

Společnost Leitz má dlouho tradici v oblasti vývoje 
inovativních řešení, jež zjednodušují a organizují moderní 
pracovní prostředí. Inteligentní tiskárna Leitz Icon je 
jedním z nejlepších příkladů.

Štítkování pomáhá mnoha našim zákazníkům  
v organizování jejich podnikání. Koncoví uživatelé nám 
však naznačili, že i štítkování může být frustrující. Již 
celé roky jsou nuceni při štítkování využívat tři naprosto 
odlišné druhy zařízení:

1.  Stolní tiskárny štítků. Jsou připojené k PC a tisknou 
štítky s adresami určené na obálky a balíky.

2.  Přenosné, bateriemi napájené elektronické štítkovače. 
Tisknou úzké plastové štítky pro dlouhodobější 
aplikaci, jako je například archivování nebo obecná 
identifikace.

3.  Běžné kancelářské tiskárny. Slouží k velkoobjemovým 
úlohám, jako je odesílání pošty a tisk archů se štítky.

Ve společnosti Leitz jsme vzali v úvahu stávající štítkovací 
produkty a vyvinuli jsme nové řešení, které využívá 
nejnovější technologické trendy a myslí především  
na potřeby a chování uživatelů. 

Výsledkem je model Leitz Icon. Tento úplně nový 
systém pro tisk štítků kombinuje funkce tiskáren štítků a 
štítkovačů s rychlostí kancelářských tiskáren. Tiskárna 
Leitz Icon byla navíc navržena tak, aby dokonale 
vyhovovala modernímu pracovišti.

 
1.   Integrovaná rozhraní Wi-Fi a USB jsou zárukou toho, 

že bude produkt Leitz Icon skvěle fungovat nejen 
přímo připojený k počítači, ale také jako sdílená 
tiskárna štítků.

2.   Se software pro systémy Windows, Macintosh, iOS 
a Android můžete kromě počítačů PC a Mac využívat 
Leitz Icon také v kombinaci se smartphony a tablety.

3.   S volitelnou baterií je možné produkt Leitz Icon 
snadno využívat i mimo kancelář a v místech, kde není 
přístup k elektrické zásuvce. 

Objevte s modelem Leitz Icon nový svět tisku štítků 
a zjistěte více o tom, co vám může společnost Leitz 
nabídnout.



Tiskárna Leitz Icon

Tiskárna Leitz Icon dokonale padne na jakýkoli stůl  
a nabídne uživatelům celou řadu funkcí, s nimiž bude 
štítkování v kanceláři (i mimo ni) jednodušší pro každého.

Jasné, jednoduché ovládání
Jednoduché ovládání tiskárny Leitz Icon využívá 
naprosto jasné symboly a barevné LED kontrolky.

Automatická řezačka
Tiskárna Leitz Icon si snadno poradí s tiskem na již 
nařezané adresní štítky, ale i s tiskem štítků na souvislé 
roli papíru, a to díky automatické řezačce, která řeže 
štítky na zvolitelnou velikost. 

Extra dlouhé štítky
Tiskárna Leitz Icon si poradí s páskami o šířce až  
91 mm, což je o 40% lepší hodnota než u většiny 
ostatních stolních tiskáren štítků. To znamená, že 
tiskárna Leitz Icon dokáže vytisknout mnoho  
z nejpopulárnějších kancelářských štítků z jediné role.
Například roli souvislé papírové pásky o šířce 88 mm lze 
použít k tisku adresních štítků na obálky, průvodek na 
balíky, dočasných jmenovek, štítků na pořadače  
a mnoho dalšího. Automatická řezačka jednoduše  
ořízne každý štítek na správnou velikost.

Super rychlý tisk
Tiskárna Leitz Icon tiskne neuvěřitelně rychle, až 200 
štítků s adresami za minutu. To znamená, že celou roli 
adresních štítků (690) můžete vytisknout za pouhé 3,5 
minuty.

Snadné připojení – kdekoli
Díky integrovanému portu USB a podpoře technologií 
Wi-Fi a AirPrint lze tiskárnu Leitz Icon snadno připojit 
k libovolnému PC, počítači Mac, tabletu nebo 
smartphonu. Pokud nejsou k dispozici standardní 
sítě Wi-Fi, dokáže tiskárna Leitz Icon dokonce vysílat 
svoji vlastní bezdrátovou síť (v režimu softwarového 
přístupového bodu).

Baterie umožňuje tisk kdekoliv
Baterii lze snadno a rychle připojit k zadní části tiskárny. 
Napájet vydrží tiskárnu Leitz Icon po dobu 12 hodin a 
zvládne tisk až 1 200 štítků. Při plném vybití trvá dobíjení 
3 hodiny.

Wi-Fi
Kontrolka stavu napájení

Řezání pásky
Odvinutí pásky

Napájení 24 V Port USB

88mm

Automatická 
řezačka



Automatické navíjení štítků
Stačí jen jednoduše vložit kazetu se štítky a zavřít kryt 
tiskárny. Tiskárna Leitz Icon automaticky zavede pásku.

Vždy víte, jaká kazeta je vložena a kolik jí zbývá
Kazety štítků Leitz Icon automaticky komunikují se všemi 
připojenými zařízeními a informují je o tom, jaký materiál 
je zaveden a kolik ho zbývá. Nikdy nebudete zbytečně 
plýtvat štítky proto, že byste měli vložený nesprávný typ, 
ani vám nedojdou štítky uprostřed tiskové úlohy.

Kompletně recyklovatelné
Zásobníky jsou vyrobeny z recyklované lepenky  
s plastovou částí, kterou lze snadno oddělit. Oba kusy 
jsou recyklovatelné.

Software tiskárny Leitz Icon

Software tiskárny Leitz Icon, který je k dispozici 
pro systémy Windows, Mac OS, iOS a Android, se 
pyšní jednoduchým, logickým rozhraním, který se 
přizpůsobuje konkrétnímu zařízení s ohledem na to, zda 
se ovládá pomocí myši nebo využívá dotykové ovládání.
Pojďme se podrobněji podívat na software pro systémy 
Windows a Mac OS. 

Panel výběru štítku
V panelu výběru štítku jsou vypsány dostupné kategorie 
štítků. Skupina Oblíbené obsahuje pět naposledy 
tištěných štítků nebo uložených šablon.
Díky ukládání štítků do služby Dropbox budete mít 
(společně s ostatními, které pozvete) přístup k těmto 
štítkům z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení,  
na němž je nainstalován software tiskárny Leitz Icon.

Pracovní prostor pro editaci štítku
Na štítky lze přidávat adresy, text, počítadla, datum 
a čas, čárové kódy, tvary, čáry a obrázky. Každý typ 
položky je přidán jako samostatný objekt, který lze 
dle libosti přesouvat, formátovat a měnit jeho velikost. 
Rovněž je možné uzamknout šablonu štítku, takže 
budete moci měnit pouze obsah objektu, ale nikoli objekt 
jako takový.

Podporováno je 15 čárových kódů: Kód 39, Kód 39/Mod 
45, Kód 2 z 5, Kód 128 Typ A, B, C a Auto, EAN 8 a 13, 
UPC A a E, Codabar, ITF 14, QR kód, PDF 417.



Podokno formátování
V podokně formátování můžete zobrazovat a upravovat 
vlastnosti jednotlivých objektů ve štítku. Základní  
a pokročilé vlastnosti závisí na typu objektu.
Mezi základní vlastnosti patří například zarovnání 
textu, automatická změna velikosti textu, aby se 
vešel do určeného prostoru, přidání rámečku k textu 
a objektům, vodorovné a svislé převracení objektů, 
výběr z 15 čárových kódů, změna velikosti čárových 
kódů, propojování čárových kódů s konkrétním nebo 
variabilním textem, nastavení postupných automatických 
počítadel pro účely číslování a mnoho dalšího.
Pokročilé vlastnosti umožňují přesnější umístění objektu 
či jeho otáčení o 90 stupňů. Text a čárové kódy mohou 
být pevné nebo variabilní podle záznamů v adresáři nebo 
jiných zdrojů.

Panel adresáře
V panelu adresáře se do jednoho či více seznamů 
ukládají kontakty nebo jiné často používané informace. 
Je možné importovat soubor z aplikace Excel, souboru 
CSV nebo adresáře ze softwaru DYMO Label.
Uživatelé počítačů Macintosh rovněž mohou v podokně 
adresáře zobrazovat své kontakty systému Mac OS.

Panel tisku
V panelu tisku lze vybrat, kterou tiskárnu Leitz Icon 
chcete k tisku použít, a jak chcete štítky vytisknout. 
Rovněž je zde zobrazen kazeta, která je aktuálně  
v tiskárně vložena, a její úroveň použití.
Pokud k tiskárně používáte volitelnou dobíjecí baterii,  
tak zde navíc vidíte stav jejího nabití.

Ovladače tiskárny
Software tiskárny Leitz Icon nainstaluje ovladače 
tiskárny, díky kterým bude možné tisknout přímo  
z jiných aplikací, jako je například Microsoft Word. Stačí 
jen zvolit tiskárnu Leitz Icon v nabídce Nastavení, poté  
v nabídce Nastavení stránky vybrat režim tisku na výšku 
či na šířku a podle potřeby upravit okraje.



Aplikace pro tablety a smartphony

Aplikace pro tiskárnu Leitz Icon je k dispozici pro 
systémy iOS and Android a nabízí jednoduché, logické 
rozhraní pro dotykové ovládání. Následující obrázky 
představí některé funkce softwaru pro mobilní zařízení 
(verze pro iPad).

Hlavní pracovní prostor štítku

Výběr šablony štítku
Aplikace obsahuje celou řadu různých šablon. 

Přidávání objektů do štítků
Na štítky lze přidávat adresy, text, počítadla, datum  
a čas, čárové kódy, tvary a obrázky. Každá položka  
je vložena jako samostatný objekt, který lze dle libosti 
přesouvat a měnit mu velikost.

Výběr kategorie, 
typu a šablony 
štítku 

Formátování 
textu

Formátování objektů  
a přizpůsobení
vlastností objektu

Uložení štítků a zobrazení 
nastavení aplikace

Zobrazení kontaktů a výběr 
kontaktů, pro které se mají 
vytisknout štítky

Úprava štítku

Uzamknutí/
odemknutí  
návrhu štítku

Výběr tiskárny 
a tisk štítků

Přidání adres, textu, data a 
času, čárových kódů, tvarů 
nebo obrázků

Přiblížení zobrazeného 
štítku

Klepnutím zobrazte 
kategorie štítků

1

Klepněte na  
typ štítku

3

Klepněte na  
šablonu štítku

4

Klepněte na  
kategorii štítku

2

Zobrazení a výběr 
z uložených štítků

Zobrazení a 
výběr ze štítků 
uložených ve 
službě Dropbox; 
lze otevřít štítky, 
které byly v 
minulosti uloženy 
ze zařízení iPad 
nebo z počítačů 
se systémem 
Windows či Mac

Zobrazení a 
výběr z pěti 
naposledy 
uložených a vy-
tištěných štítků

Klepnutím přidejte 
objekt do štítku

Klepnutím přidejte 
objekt do štítku

1
Klepněte na kategorii objektu, 
který chcete přidat

2
Změna písma, velikosti, 
stylu a zarovnání textu

Klepnutím lze upravovat 
vlastnosti objektu

Klepněte na typ objektu, 
který chcete přidat

3



Ukládání štítků a šablon
Po návrhu a úpravě lze štítky a šablony snadno uložit, 
abyste k nim měli kdykoli rychle přístup. Štítky a šablony 
lze rovněž ukládat do vlastního účtu služby Dropbox,  
což je skvělé, protože k nim tak budete mít přístup  
z libovolného počítače nebo zařízení iPad, na kterém je 
nainstalovaný software tiskárny Leitz Icon nebo aplikace 
Leitz Icon.

Použití adresáře
V adresáři se zobrazují všechny vaše dostupné  
e-mailové kontakty a kontakty služby iCloud. Pokud máte  
na štítku objekt s adresou nebo s variabilním textem, 
lze z adresáře vybrat více kontaktů, pro které chcete 
vytisknout štítky. Jakmile zvolíte tisk, vybrané informace 
se automaticky vloží do objektu s adresou nebo 
variabilním textem.  

Tisk štítků
Vytisknout lze jeden štítek, více kopií stejného štítku, 
jeden štítek pro každý kontakt vybraný v adresáři nebo 
více štítků pro každý kontakt vybraný v adresáři. 

Zobrazení  
seznamu 
dostupných 
tiskáren a 
výběr tiskárny, 
na které se má 
tisk provést

Výběr 
počtu kopií 
pro každý 
tištěný štítek

Počet štítků, které se  
vytisknou, se zobrazí vedle 
tlačítka tisku

3
Klepnutím vyberte kontakty, 
pro které chcete tisknout 
štítky

2

Hledání 
kontaktů

Klepnutím zobrazte 
adresář

1



Štítky tiskárny Leitz Icon

Tiskárna štítků Leitz Icon tiskne na souvislé papírové  
a plastové pásky, na již nařezané adresní štítky i na 
nelepicí karton

1. Štítky na souvislém bílém papíře
Se souvislými štítky tiskárny Leitz Icon je možné 
na jedinou roli vytisknout mnoho štítků, přičemž 
automatická řezačka jednoduše ořízne štítky na ideální 
velikost.  

Vynikajícím příkladem je role o šířce 88 m, protože 
mnoho lidí využívá tuto velikost k tisku štítků na obálky, 
balíky, jmenovky a někteří dokonce i na štítky na 
pořadače v archivu.

 

2. Samolepící plastová páska
Různé barvy – bílá, žlutá a červená
Když potřebujete trvalejší nebo barevné štítky, jsou 
k dispozici plastové štítky v bílé, žluté a červené. 
Automatická řezačka po vytištění upraví každý štítek na 
ideální velikost.

Obj. kód Popis
Šířka Délka

70030001 88mm Samolepící papírová páska 88mm 22m
70040001 61mm Samolepící papírová páska 61mm 22m
70060001 50mm Samolepící papírová páska 50mm 22m
70070001 39mm Samolepící papírová páska 39mm 22m
70090001 25mm Samolepící papírová páska 25mm 22m
70010001 19mm Samolepící papírová páska 19mm 22m
70110001 12mm Samolepící papírová páska 12mm 22m

Samolepící víceúčelové štítky

88mm

39mm

25mm
19mm
12mm

61mm

50mm

Obj. kód Popis
Šířka Délka

70150001 12mm Bílá plastová páska 12mm 10m
70150015 12mm Žlutá plastová páska 12mm 10m
70150025 12mm Červená plastová páska 12mm 10m
70160001 88mm Bílá plastová páska 88mm 10m
70160015 88mm Žlutá plastová páska 88mm 10m
70160025 88mm Červená plastová páska 88mm 10m

Plastové samolepicí barevné štítky

10m

88
m

m

10 metrů

12
m

m



3. Nelepící papírová páska
Tiskárna Leitz Icon tiskne nejen na samolepicí štítky. 
Zvládá rovněž bílý nelepicí karton, který je ideální pro 
vytváření jmenovek, věrnostních karet, jmenovek na stoly 
a mnoha dalšího.

4. Adresní a expediční štítky
Již nařezané štítky jsou ideální, když tisknete velké 
množství štítků a potřebujete dosáhnout maximální 
rychlosti tisku.

K dispozici jsou čtyři velikosti: dvě pro adresy a dvě pro 
expediční štítky, přesto je lze využít k jakémukoli účelu, 
pro nějž daná velikost vyhovuje. 

Při připojení přes rozhraní USB dosahuje rychlost tisku  
až 200 štítků za minutu (při Wi-Fi připojení je o trochu 
nižší).

Obecné pokyny pro použití papírových a plastových štítků
Papírové štítky z tiskárny Leitz Icon jsou navrženy pro použití jako štítky 
s adresou, štítky na balíky a průvodky, stejně jako dočasné jmenovky, 
pro které není kratší životnost problém. Plastové štítky z tiskárny 
Leitz Icon slouží k použití v interiérech, kde je potřeba, aby byly štítky 
odolnější a vydržely až 10 let.
Plastové štítky jsou ideální pro použití tam, kde je potřeba, aby byla 
povrchová úprava štítku hladší než u papírových štítků. Plastové štítky 
odolají mrazu i teplotám až do 50 °C. Bílá plastová páska odolá vodě, 
oleji, alkoholu, benzínu, ale barevné pásky nikoli.

31mm

57mm

88mm

22
 m

Obj. kód Popis
Šířka Délka

70190001 91mm Nelepící papírová páska 91mm 22m
70050001 57mm Nelepící papírová páska 57mm 22m
70080001 31mm Nelepící papírová páska 31mm 22m

Nelepící papírová páska

Velké expediční štítky
59mm x 102mm

Malé expediční štítky
50mm x 88mm

Malé adresní štítky
28mm x 88mm

Velké adresní štítky
36mm x 88mm

Obj. kód Popis Štítků na roli
Šířka Délka

70170001 Malé adresní štítky 690 28mm 88mm
70120001 Velké adresní štítky 600 36mm 88mm
70180001 Malé expediční štítky 435 50mm 88mm
70130001 Velké expediční štítky 225 59mm 102mm

Adresní štítky



Podpora k tiskárně Leitz Icon
Kompatibilita s operačními systémy
Tiskárna Leitz Icon je kompatibilní se systémy Windows 
XP, Windows 7 a Windows 8. Dále také se systémem 
Macintosh OSX verze 10.7 a novějším, stejně jako se 
systémem iOS 7 nebo novějším pro zařízení iPad  
a iPhone. K dispozici je rovněž verze pro systém Android 
4.1.2 nebo novější.

Záruka:
Na tiskárnu štítků Leitz Icon platí dvouletá záruka, která 
se rozšiřuje na tři roky, pokud si tiskárnu zaregistrujete 
na adrese www.leitz.com/Icon.

Podpora:
Technická podpora se nachází na adrese www.Leitz.
com/Icon/support,
kde naleznete:
1.   Stručné návody k obsluze a uživatelské příručky, 

které vás provedou instalací a použitím tiskárny Leitz 
Icon, jejího softwaru, štítků a baterie.

2.    Aktualizace firmwaru a softwaru, jež lze snadno 
stáhnout. 

3.   Seznam často kladených otázek a odpovědí. 
4.    Kontaktní formulář pro konkrétní dotazy, jež nejsou 

zodpovězeny v často kladených otázkách nebo jinde 
na stránkách. 

Vývojáři:
Software tiskárny štítků Leitz Icon obsahuje ovladač 
tiskárny pro systémy Windows a Macintosh. 

Technické parametry:

Napájení 24V DC. 3.75 Amps
Typ tiskárny Přímý tepelný tisk
Rozlišení 300 dpi
Maximální rozlišení 300 x 600 (DPI)
Maximální šířka tisku 960 bodů (81,3 mm)
Maximální šířka papíru 91 mm
Rozhraní Wi-Fi 2.4GHz, 802.11b/g

USB USB 2.0 plné rychlosti
Maximální rychlost tisku 200 štítků za minutu (přes USB připojení)
Pracovní cyklus Tiskárna 2 000 štítků za hodinu

Řezačka 1 800 řezů za hodinu
Velikost Tiskárna Výška 112,25 mm

Šířka 128,85 mm
Hloubka 217,25 mm

Baterie Výška 111,25 mm
Šířka 128,85 mm
Hloubka 49,54 mm

Tiskárna 
s baterií

Výška 112,25 mm
Šířka 128,85 mm
Hloubka 257,75 mm

Váha Tiskárna 1.27kg
Baterie 0.496kg



© 2014 Esselte IPR AB. Všechna práva vyhrazena. Leitz, Leitz Icon, 
Smart Labeling System, Intelligent Label Cartridge jsou obchodní 
značky společnosti Esselte IPR AB nebo jejích přidružených 
společností. Windows a Windows XP jsou registrované obchodní 
značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Mac 
a iPad jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované 
v USA a dalších zemích. iOS je obchodní značka nebo registrovaná 
obchodní značka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a její použití 
je licencováno společností Apple. Obchodní značky DYMO a DYMO 
Label jsou registrované obchodní značky společnosti Sanford, LP a 
společnost Esselte není přidružena, podporována ani sponzorována 
společností Sanford, LP. Revidováno 10/2014


