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Rhino 6000

• Tlačí na Rhino a D1 pásky 
šírky 6, 9, 12, 19 a 24 mm

• Možnosť pripojenia k PC cez USB kábel
• Pomocou DYMO ID softwaru možno vytvoriť

štítky v počítači, sťiahnuť ich do štítkovača a 
vytlačiť priamo na mieste realizácie

• Jednoduché vytváranie štítkov pomocou
množstva funkcií a šablón

• Jednodotykové funkčné klávesy pre rýchle
označovanie káblov, rozvádzačov, svorkovníc, 
prepájacích panelov a veľa ďalšieho

• Elektronické odrezávanie štítkov
• Dobíjací batériový blok 

Základní funkce

• Štítkovač Rhino™ 6000
• Pevný prenosný kufrík
• 1 páska 24 mm biela flexibilná nylónová páska
• 1 páska 9 mm biela vinylová páska
• Dobíjací Li-ion batériový blok a adaptér
• Odkaz k stiahnutiu softwaru DYMO ID zadarmo

Kufríkova sada obsahuje



Veľký podsvietený displej 
s intuitívnym grafickým rozhraním

Klávesa pre elektronické
odrezávanie štítkov

Funkčné jednodotykové klávesy
rýchle a jednoduché 
formátovanie textu na štítkoch

Symboly
viac ako 100 prednastavených
priemyselných symbolov

Knižnica
viac ako 150 prednastavených
priemyselných termínov s možnosťou
vytvoriť si vlastnú knižnicu termínov

Integrované ochranné puzdro
pre využitie v priemyslovom prostredí,
umožňuje ľahký prístup ku kazete s páskou

Výkonná serializácia
integrovaný sprievodca
pre základnú i pokročilú serializáciu

Uloženie štítkov
možno uložiť až
1000 nejpoužívanejších
štítkov vrátane log a symbolov

Pripojenie k PC

Dobíjací batériový blok
s indikátorom nabitia na displeji

Rhino 6000 funkce & výhody



DYMO ID Software

Viac šablón štítkov od popredných výrobcov patch 
panelov

Možnosť pridávať QR kódy na štítky 
(nová funkcia pre Rhino 6000)

Domovská stránka s rôznymi možnosťami tlače štítkov

Funkcia pre označovanie káblov, automaticky vyberie 
vhodnú veľkosť štítku a písma podľa priemeru kábla
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Rhino 6000 – doporučená cena

Doporučená cena

337,99 €

8.957 Kč

S kód

2122966
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kód Rhino páska šírky 24 mm

1805432 vinylová biela na čiernej

1805444 zmršťovacia bužírka čierna na žltej

1734525 flexibilná nylónová čierna na žltej

Ponuka 24mm Rhino pásek

Po novomSúčasná

kód Rhino páska šírky 24 mm

1805430 vinylová čierna na bielej

1805431 vinylová čierna na žltej

1734523 permanentná polyster. čierna na bielej

1805443 zmršťovacia bužírka čierna na bielej

1734524 flexibilná nylónová čierna na bielej

1734821 laminovacia čierna na bielej
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Rhino rada

VyužitieRhino 4200, 5200 & 6000

Source: NPD Total Market 2019 / Model Z FY19
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R4200 R5200
HARD CASE KIT

R6000
HARD CASE KIT

Rhino 4200 Rhino 5200 Rhino 6000 
max. šírka pásky 19 mm 19 mm 24 mm

klávesnica QWERTY ABC ABC
pamäť štítkov 25 100 1000

max. počet  riadkov na displeji 1 2 3
max. počet  riadkov na štítku 4 5 5

čiarové kódy 2 2 6
nastavenie pevnej dĺžky štítku ÁNO ÁNO ÁNO

funkcia pre označovanie káblov ÁNO ÁNO ÁNO
pepájacie panely / patch panely NIE ÁNO ÁNO

bloky 110 NIE ÁNO ÁNO
svorkovnice NIE ÁNO ÁNO

základná serializácia ÁNO ÁNO ÁNO
pokročilá serializácia NIE ÁNO ÁNO

dobíjací Li-ion batériový blok ÁNO ÁNO ÁNO
vlastná grafika NIE NIE ÁNO

import excel údajov NIE NIE ÁNO
PC konektivita NIE NIE ÁNO

Porovnanie funkcií štítkovačov Rhino


	Rhino 6000 kufríkova sada
	RHINO 6000 kufríkova sada
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

