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Moderné riešenie vytvárania štítkov a odosielania pošty
Tlačiarne LabelWriter™ rady 450
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Softvér DYMO® Label™ v.8:
•  DYMO Label™ v.8: Vytváranie a tlač vašich obľúbených návrhov priamo z 

počítača
•  Spolupráca s viacerými aplikáciami: Vytvorenie štítkov priamo v aplikáciách 

Microsoft® Word, Outlook®, Excel® a CardScan® bez prepisovania
•  Integrovaný adresár: Tlač štítkov priamo z adresára aplikácie Outlook®

•  Miniaplikácia QuickPrint: Rýchla a jednoduchá tlač jedného štítka
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Rýchle štítkovanie. Inteligentné  
odosielanie pošty. Skvelý vzhľad.

Problémy s tlačou štítkov môžete odstrániť používaním tlačiarní štítkov DYMO® LabelWriter™ 450.
Dokonalejšie štítkovanie, odosielanie pošty a archivácia pomocou značkového softvéru DYMO Label™ v.8, ktorý 
umožňuje vytvárať a tlačiť adresové štítky, expedičné štítky, štítky na fascikle, čiarové kódy,  
menovky a mnoho iných štítkov bez práce navyše a bez problémov s tlačou na hárky štítkov  
na bežnej stolovej tlačiarni.

Technické špecifikácie tlačiarní LabelWriter™ 450:
• Využíva sa tlačová technológia tepelného prenosu – už nikdy nebude potrebný drahý atrament ani toner.

•  Obsahuje značkový softvér DYMO Label™ v.8: na výber je viac ako 100 typov štítkov.

•  Prostredníctvom integrovaného adresára možno jednoducho tlačiť štítky z kontaktov aplikácie Outlook® – 
stačí vyhľadať a filtrovať kontakty tak, aby sa vytlačili požadované štítky

• Možnosť rýchlej tlače jednorázového štítka pomocou miniaplikácie QuickPrint

•  Štítky možno vytlačiť priamo v aplikáciách Microsoft® Word, Excel®, Outlook® a CardScan® bez prepisovania.

• Môžete vytlačiť jeden štítok alebo stovky – bez zbytočného odpadu a problémov s hárkami štítkov.

•  Dokonale zreteľný text, grafika a čiarové kódy v grafickom režime s vylepšeným rozlíšením

• Úsporný režim spánku

• Prostredníctvom zdieľania tlačiarne v sieti Windows môžete vytvorené položky zdieľať so spolupracovníkmi.

•  Kompatibilný so systémami Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7

• Pripája sa prostredníctvom rozhrania USB. Súčasťou balenia sú káble, softvér, pokyny a sada na tlač prvých štítkov.

• Záruka 2 roky + 1 rok navyše po registrácii na webovej lokalite www.dymo.com
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LabelWriter™ 450 LabelWriter™ 450 
Turbo

LabelWriter™ 450 
Twin Turbo

LabelWriter™ 450 
Duo

LabelWriter™ 4XL

Profesionálna 
tlačiareň

Vysokorýchlostná 
tlačiareň

Dvojriadková 
tlačiareň

Tlačiareň papierových 
a plastových štítkov

Veľkoformátová
tlačiareň

Tlač textu, čiarových kódov (20 
typov), obrázkov, dátumu a času,  
sériových čísiel, čiar a rámčekov  
a ďalších materiálov

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Šablóny štítkov vyše 100 vyše 100 vyše 100 vyše 100 vyše 100

Návrhár šablón štítkov ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rýchlosť tlače* (štítky/min.) 51 71 71 71 53

Rozlíšenie tlače (dpi) 600×300 600×300 600×300 600×300 
(D1: 180) 300

Maximálna šírka tlače (mm) 56 56 56 56 106

Typy a veľkosti štítkov 16 16 16 16 + 50, pásky D1 17

Vodidlo na zarovnanie  
štítkov ✓ ✓ ✓ ✓ –

Úsporný režim spánku ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sieťová kompatibilita  
cez počítač ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Úvodná sada štítkov 100 štítkov  
89×36 mm

100 štítkov  
89×36 mm

2 x 100 štítkov  
89×36 mm

100 štítkov 89×36 mm 
+  

24 mm × 3 m  
štítky D1 čierna na bielej

50 štítkov  
104×159 mm

Veľkosť (š×h×v mm) 127×187×134 127×187×134 217×187×134 140×197×183 178×187×134

Hmotnosť (bez adaptéra a rolky) 654 g 654 g 1120 g 1360 g 890 g
Záruka 2 roky plus 1  
rok navyše po registrácii  
produktu na webovej lokalite www.
dymo.com

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Štvorriadkový štítok s adresou, rýchlosť závisí od typu prístroja

Veľkoformátová tlačiareň samolepiacich štítkov

4XLLabelWriter™

fascikle, menovky a ďalšie materiály.

•  Možnosť tlače až 53 štítkov za minútu  
(alebo 81 mm za sekundu, štvorriadkové adresové štítky)

•  Jednoduchá integrácia s aplikáciami iných výrobcov 
prostredníctvom sady Software Developers Kit (bezplatné 
prevzatie na webovej lokalite dymo.com)

• Obsahuje nový značkový softvér DYMO® Label™ v.8

• Možnosť tlače dokonale ostrého textu, obrázkov a čiarových   
 kódov s rozlíšením 300 dpi.

•  Obsahuje ovládače pre systém Windows; ovládače pre 
systémy Linux je možné prevziať

S tlačiarňou štítkov DYMO® LabelWriter™ 4XL v kancelárii 
alebo na pracovisku budete pripravení na akúkoľvek činnosť 
spojenú so štítkovaním a odosielaním pošty. Možnosť tlače 
nadštandardne veľkých expedičných štítkov a cenoviek a 
použitia desiatok štýlov a veľkostí štítkov na fascikle, menovky 
a ďalšie materiály.

• Tlač na štandardné LW štítky až do šírky 10 cm vrátane  
 štítkov na hromadné zásielky a iných veľkoformátových  
 štítkov, štítkov na balíky s rozmermi 104×159 mm,  
 cenoviek, čiarových kódov a identifikačných štítkov. 

•  Možnosť použitia desiatok štýlov a veľkostí štítkov na adresy, 

53
štítkov/min

53
štítkov/min

S0904950
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Profesionálna tlačiareň samolepiacich štítkov

450LabelWriter™

Profesionálne riešenie vytvárania štítkov a odosielania pošty pre 
vašu zaneprázdnenú kanceláriu.

• Tlač až 51 štítkov za minútu (štvorriadkové adresové štítky)

• Obsahuje značkový softvér DYMO Label™ v.8

Vysokorýchlostná tlačiareň samolepiacich štítkov

450 TurboLabelWriter™

Tlačiareň štítkov LabelWriter™ 450 Turbo- veľmi rýchla 
tlač štítkov, ktorá posúva i tak vynikajúci výkon tlačiarne 
LabelWriter™ 450 Turbo ešte o úroveň vyššie

•  Vysoká rýchlosť tlače a veľmi dobrý výkon, ktorý ušetrí váš 
čas i peniaze

•  Tlač – až 71 štítkov za minútu  
(štvorriadkové adresové štítky)

• Obsahuje značkový softvér DYMO Label™ v.8

Tlačiareň samolepiacich papierových a plastových štítkov

450 DuoLabelWriter™

Tlač najširšieho sortimentu štítkov DYMO® jedným univerzálnym 
štítkovačom. Vďaka možnosti tlače na papierové LW štítky a 
plastové štítky D1 môžete vyriešiť v podstate každú úlohu tlače 
štítkov. 

•  Možnosť tlače na papierové LW štítky a plastové štítky DYMO® 
D1 vo veľkom výbere farieb a rozmerov.

•  Plastové štítky DYMO® D1 majú dlhú životnosť, sú ideálne na 
označovanie vecí, zariadenia v kancelárii, v skladoch aj v exteriéri.

•  Tlač až 71 papierových štítkov za minútu (štvorriadkové adresové 
štítky), teda o 40 % rýchlejšie ako náš základný štítkovač

• Obsahuje značkový softvér DYMO Label™ v.8

•  Vďaka malým rozmerom, novému dizajnu a farebnému 
prevedeniu je vhodný pre každé moderné pracovisko.

Dvojkotúčová tlačiareň samolepiacich štítkov

Twin TurboLabelWriter™

Štítkovač DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo obsahuje 
dve rolky štítkov, vďaka čomu možno tlačiť adresové štítky a 
expedičné štítky ešte rýchlejšie. 

• Odpadáva výmena roliek štítkov v prípade tlače štítkov  
 rôznych veľkostí.

•  Používatelia vyžadujúci veľké objemy štítkov môžu  
na oboch stranách použiť rovnaký formát a automaticky 
prepnúť na druhú rolku, keď sa prvá spotrebuje.

•  Rýchla tlač až 71 štítkov za minútu (štvorriadkové adresové 
štítky), teda o 40 % rýchlejšie ako náš základný model.

• Obsahuje značkový softvér DYMO Label™ v.8

51
štítkov/min

51
štítkov/min

71
štítkov/min

71
štítkov/min

71
štítkov/min

71
štítkov/min

71
štítkov/min

71
štítkov/min

S0838780

S0838930

S0838830

S0838880
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S0722380 (99011)
Výber farebných štítkov, papier                        
(žltý, modrý, ružový, zelený) 
89×28 mm 
130 na rolke, 4 × 1 rolka v krabici  
permanentné

S0722370 (99010)
Adresové štítky, biely papier 
89×28 mm 
130 ks na rolke, 2 rolky v krabici 
permanentné

S0722430 (99014)
Expedičné štítky/menovky, biely papier 
101×54 mm 
220 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
permanentné

S0904980 – len pre tlačiareň LabelWriter™ 4XL
Extra veľké expedičné štítky, biely papier
104×159 mm
220 ks na rolke, 1 rolka v krabici
permanentné

S0722400 (99012)
Veľké adresové štítky, biely papier 
89×36 mm 
260 ks na rolke, 2 rolky v krabici 
permanentné

S0722410 (99013) 
Veľké adresové štítky, priehľadný plast 
89×36 mm 
260 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
permanentné

S0722540 (11354)
Multifunkčné štítky, biely papier 
57×32 mm 
1000 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
odstrániteľné

S0722560 (11356)
Biele menovky, biely papier 
89×41 mm 
300 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
odstrániteľné

S0722550 (11355)

Multifunkčné štítky,  
biely papier, 51×19 mm,  
500 ks na rolke, 1 rolka v krabici, 
odstrániteľné

S0722520 (11352)
Štítky na medzinárodné spiatočné 
adresy, 
biely papier, 
54×25 mm, 500 ks na rolke, 
1 rolka v krabici, permanentné

Výber farebných štítkov, papier                        
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9 / 12 / 19 / 24 mm

9 / 12 / 19 / 24 mm

9 / 12 / 19 / 24 mm

9 / 12 / 19 / 24 mm

6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm

6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm

9 / 12 / 19 / 24 mm

6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm

12 / 19 / 24 mm

12 mm

12 mm

12 / 19 / 24 mm

Štítky D1 – len pre tlačiareň LabelWriter™ Duo

S0722530 
(11353)

Multifunkčné štítky (po dvoch),  
24×12 mm,  
1000 ks na rolke, 1 rolka v 
krabici,  
odstrániteľné

S0722440 (99015)
Štítky na diskety, biely papier 
70×54 mm 
320 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
permanentné

S0719250 
(14681)

Štítky na CD/DVD  
Ø 57 mm, 160 ks na rolke, 
biely papier, 
1 rolka v krabici, permanentné

S0722470 (99018)
Štítky na pákové zoraďovače, malé, biely 
papier 
190×38 mm 
110 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
permanentné

S0722460 (99017)

Štítky na závesné fascikle,  
biely papier, 50×12 mm,  
220 ks na rolke, 1 rolka v krabici,  
permanentné

S0722480 (99019)
Štítky na pákové zoraďovače, veľké, biely 
papier 
190×59 mm 
110 ks na rolke, 1 rolka v krabici 
permanentné

S0722450 (99016)
Štítky na hornú/bočnú stranu videokaziet, biely papier  
150 na rolke, 1 rolka každého typu v krabici 
permanentné 
Štítky na hornú stranu videokaziet:                    
78 × 46 mm

Štítky na bočnú stranu videokaziet:                 
147×19 mm

ČIERNA ▸ ČÍRA

ČIERNA ▸ BIELA

ČIERNA ▸ ŽLTÁ

ČIERNA ▸ ČERVENÁ

MODRÁ ▸ BIELA

ČERVENÁ ▸ BIELA

ČIERNA ▸ MODRÁ

ČIERNA ▸ ZELENÁ ČERVENÁ ▸ ČÍRA

BIELA ▸ ČIERNA

MODRÁ ▸ ČÍRA

BIELA ▸ ČÍRA
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