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Standardní štítky D1:
Šířka: 6, 9, 12 mm Délka: 7 m

Ohebné štítky D1  
pro zakřivené povrchy: 
Šířka: 12, 19 mm Délka: 3,5 m

Permanentní štítky D1: 
Šířka: 12, 19 mm Délka: 5,5 m
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420PlabelManager™

Vysoce výkonný přenosný  
štítkovač  s možností  
připojení k PC

Váš tým pracuje
tvrději, rychleji, inteligentněji.
Vyberte si štítkovač,
který s vámi udrží tempo.

Přehled funkcí

Displej Velký čtyřřádkový podsvícený displej 

Klávesnice ABC klávesnice

Možnosti úprav štítků

8 stylů písma 
7 velikostí písma 
10 stylů textu 
8 stylů rámečku a podtržení

Štítky 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

Paměť Poslední vytištěný štítek 
Do paměti lze uložit až 9 štítků. 

napájení Lithium-iontová baterie (je součástí balení). 
Funkce automatického vypínání kvůli úspoře 
energie. Možnost připojení k PC.

rozměry 215 mm (D) x 111 mm (Š) x 57 mm (V)

Hmotnost (tiskárna a baterie) 500 gramů

Kazety s páskou D1 k dispozici pro štítkovač  
labelManager™ 420P
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Vysoce výkonný přenosný štítkovač 
Připojte štítkovač LabelManager™ 420P k PC1 a pomocí softwaru 
DYMO Label™ vytvářejte štítky na obrazovce počítače – včetně 
čárových kódů, logotypů či grafických prvků  nebo tiskněte štítky 
přímo z Excel souborů či různých databází!
Je-li štítkovač LabelManager™ 420P odpojen od počítače, 
představuje vysoce výkonnou přenosnou tiskárnu štítků se snadno 
použitelným rozhraním, klávesami pro rychlý přístup s mnoha typy 
písma a textovými efekty. Štítkovač je napájen dobíjecí lithium-
iontovou baterií, takže je kdykoli připraven ke štítkování.

Funkce
•  Možnost použití samostatně nebo po připojení prostřednictvím  

rozhraní USB k PC a využití softwaru DYMO Label™ verze 8¹ k tisku
čárových kódů, logotypů, tisku štítků z datových souborů a využití  
mnoha dalších funkcí.

•  Velký podsvícený displej se 4 řádky – zobrazení náhledu textových  
efektů před tiskem.

•  8 typů písma, 7 velikostí písma, 10 stylů textu, 8 stylů rámečku  
a podtržení. 

•  Klávesy pro rychlý přístup k interpunkcím, znakům měn a dalším  
symbolům.

•  Napájení z dobíjecí lithium-iontové baterie – již nejsou nutné žádné 
náklady na baterie typu AA.

• Tisk na štítky DYMO® D1 o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm.

Obsah balení
Balení obsahuje štítkovač LabelManager™ 420P, lithium-iontovou baterii, 
nabíjecí adaptér, kazetu s páskou D1 pro první tisk, kabel USB, manuál  
a informace o záruce.

Vyrobeno pro vysokou produktivitu
Štítkovač DYMO® LabelManager™ 420P představuje 
vysoce výkonnou přenosnou tiskárnu štítků.

www.dymo.com
1 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

Li-ion

Software DYMO Label™ verze 8
Software DYMO Label™ verze 8 – pracuje s různými typy písma
či grafickými prvky v počítači – můžete upravit logo společnosti  
a provádět mnoho dalších akcí!

Mnoho možností použití – tisk štítků z aplikací Microsoft® Word, 
Excel® či Outlook®, CardScan®.

PC – kompatibilní  se systémy Windows® XP, 
Windows Vista® či Windows® 7.
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