
Štítkovač s dobíjecím bateriovým  
blokem a možností připojení  
k počítači PC

Kompatibilní  
šíře štítků
Další informace o štítcích DYMO® D1  
naleznete na webu www.dymo.com

Snadno oddělitelný podklad  
pro rychlé a snadné použití
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Pro permanentní 
nalepení 

Šířka 12 mm 
Délka 5,5 m

A

Ohebné štítky pro 
nerovné povrchy

Šířka 12 mm 
Délka 3,5 m

Pro standardní použití 

Šířka 6 mm, 9 mm, 12 mm 
Délka 7 m
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Standardní štítky: Jsou určeny k nejrůznějším 
použitím v kanceláři nebo v domácnosti, například ke 
správě složek, úložných prostor a majetku. 

Permanentní štítky: Na první pohled se ničím neliší 
od standardních štítků, na rozdíl od nich jsou však 
opatřeny lepidlem, které zajistí, že štítek zůstane 
nalepený na svém místě trvale – a jsou vhodné i na 
povrchy s texturou.

Ohebné štítky: Jsou určeny pro zakřivené povrchy, 
povrchy s výraznou texturou a k označování kabelů. 
Permanentní lepidlo zaručuje trvanlivost.

280LabelManager™

Kombinace barvy  
a šířky se mohou lišit.
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Na cestách

V kanceláři

Rychlé štítkování  
s funkcemi, které šetří čas 

Rychlé nepřerušované štítkování s využitím klávesnice 
počítačového typu, tlačítek pro rychlé formátování a 
dobíjecím bateriovým blokem s dlouhou životností.  
Možnost připojení k počítači PC navíc umožňuje 
přizpůsobit štítky pomocí vlastních typů písma a 
grafiky.

1    Štítky lze prostřednictvím připojení k počítači PC přizpůsobit  
s využitím libovolných typů písma nebo grafiky

2    Rychlé zadávání textu na klávesnici počítačového typu 
(QWERTY) s rozvržením specifickým pro danou zemi

3    Díky dobíjecímu bateriovému bloku již nemáte dodatečné  
náklady s jednorázovými bateriemi a jejich likvidací

4    Snadná úprava textu pomocí tlačítek pro rychlé  
formátování jedním dotykem

5    Tvorba štítků s využitím šesti velikostí písma, šesti stylů textu, 
devíti druhů rámečků a podtržení a 220 symbolů a obrázků

6    Tvorba širokého spektra štítků DYMO D1 o šířce  
6, 9, 12 mm a v několika barvách

Obsah balení

•	Elektronický štítkovač

•	Dobíjecí bateriový blok

•	Kabel USB

•	   Kazeta s páskou D1 pro první 
tisk, černá na bílé, 12 mm × 3 m

•	 Stručný průvodce

•	 Referenční příručka

•	 Nabíjecí adaptér a záruční list  
s 2 letou zárukou

Vlastnosti štítkovače LabelManager™ 280:

Specifikace štítkovače LabelManager™ 280

Displej Rozměrný dvouřádkový displej

Klávesnice QWERTY

Možnosti Šest velikostí písma, sedm stylů textu, osm druhů 
přizpůsobení štítků  rámečků a navíc podtržení, 220 symbolů a obrázky

Štítky 6 mm, 9 mm, 12 mm

Speicher Možnost uložení 9 často používaných štítků

Napájení Dobíjecí bateriový blok 

Možnosti připojení USB, PC

Rozměry D 201 mm × Š 114 mm × V 57 mm

Hmotnost 392 gramů

*  Kompatibilní s operačními systémy Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows® 8, Windows® XP – pouze Intel®

Aplikace DYMO Label™

DYMO Label™ Umožňuje využít různé typy písma či  
grafiku v počítači. Štítky lze tedy přizpůsobit pomocí  
firemního loga a řady dalších prvků!

Pro více aplikací lze štítky tisknout z aplikací® Word, Excel®  
nebo Outlook® Address Book, QuickBooks® a dalších programů.


