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

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

Permanentní štítky D1: 
Šířka: 12 mm Délka: 5,5 m
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PnPlabelManager™

Štítkovač typu plug-and-play  
pro počítače PC

Přehled funkcí

• Možnost připojení prostřednictvím portu USB k počítači PC
• Není třeba instalovat žádný software 
• V počítači lze použít jakákoli písma či grafické prvky

Štítky 6 mm, 9 mm, 12 mm

napájení
Lithium-iontová baterie (je součástí balení). 
Možnost dobíjení přes USB kabel,  
je součástí balení.

rozměry 135,5 mm (D) x 142,4 mm (Š) x 53 mm (V)

Hmotnost 
(tiskárna a baterie) 329 gramů

Kazety s D1 páskou k dispozici pro štítkovač  
labelManager™ PnP
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Stačí připojit, napsat a vytisknout

Konečně je tisk štítků snadný a rychlý! 
Při používání štítkovače LabelManager™ PnP není třeba 
instalovat žádný software, štítkovač stačí připojit k  
počítači PC1 a můžete okamžitě vytvářet štítky tak rychle, 
jak dokážete psát! Navíc můžete štítky  
upravovat s použitím různých typů písma a grafických  
prvků v počítači.

Funkce
• Možnost připojení prostřednictvím rozhraní USB k počítači PC1 

•  Není třeba instalovat žádný software – integrovaný software se  
otevře na monitoru počítače a bude připraven k použití

• Štítky lze v počítači přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo 
obrázků

•  Lithium-iontová baterie s dobíjením prostřednictvím připojení USB – 
bez nutnosti použít napájecí adaptér či baterie typu AA

• Kompaktní, decentní design s minimálními rozměry

• Snadné nošení a připojení k jakémukoli přenosnému počítači

•  Součástí je rovněž možnost bezplatného stažení softwaru  
DYMO Label™ verze 8 pro tisk logotypů, tisk štítků z databází  
a mnoho dalších funkcí

• Tisk na štítky D1 o šířce 6 mm, 9 mm nebo 12 mm

Obsah balení
Štítkovač DYMO® LabelManager™ PnP, kazeta s páskou o šířce 
12 mm pro první tisk, kabel USB, lithium-iontová baterie, manuál  
a registrační karta.

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.

Je to tak snadné! 
Pomocí štítkovače DYMO® 
LabelManager™ PnP – můžete 
vytvářet štítky se skvělým vzhledem  
tak rychle, jak dokážete psát!

Připojení

Zadání

Tisk

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

Štítky

Li-ion

Lithium-iontovou  baterii lze  
dobíjet přes USB kabel


