
...jednoduše a rychle!

Průvodce štítkováním





S0884020 } DYMO® LetraTag™ LT-100H

papírová

59421 4m
12mm

PVC

59423 4m

PVC

59422 4m

PVC

59424 4m

nažehlovací

18077 2m

PVC

59425 4m

průhledná

12268 4m

PVC

59426 4m
PVC

59429 4m

Jednoduchý štítkovač s mnoha funkcemi

• tisk na LetraTag (LT) pásky 12mm
• velký zobrazovací displej, 195 symbolů a funkce data
• navigační tlačítka pro snadný přístup k pokročilým funkcím
• automatické vypnutí pro úsporu energie
• paměť na 9 štítků
• napájení 4x AA (nejsou součástí)

} DYMO® LetraTag™ LT-100H

Uspořádejte si domácnost.
Usnadněte si život.



S0717930 } DYMO® Omega (12748)

ABC
3m9mm

ABC
3m9mm

ABC
3m9mm

ABC
3m9mm

S0717900 } DYMO® Junior (12746)

} DYMO® Junior

} DYMO® Omega

Domácí mechanický štítkovač pro reliéfní tisk. 
• tisk na 3D pásky 9 mm
• 42 různých znaků, včetně speciálních symbolů
• snadný výběr znaků otočným ovladačem

Domácí mechanický štítkovač pro reliéfní tisk. 
• tisk na 3D pásky 9 mm
• 49 různých znaků, včetně speciálních symbolů
• snadný výběr znaků otočným ovladačem



ABC
3m9mm

ABC
3m9mm

ABC
3m9mm

ABC
3m9mm

S0720010 } DYMO® 1540

} DYMO® 1540
Kancelářský mechanický štítkovač .
• tisk na 3D pásky 9, 12 mm
• jednoduchý systém – nastav kotouč a zmáčkni
• tisk znaků s výškou 5,1 mm (horizontálně), 4,1 mm (vertikálně)
• nejsou potřeba žádné baterie

SNADNÉ ODLEPENÍ
ZADNÍ STRANY UV ODOLNÉ

VODĚODOLNÉPŘILNE K MNOHA
POVRCHŮM



S0720090 } DYMO® RHINO™ M1011

Vytváří kovové a hliníkové embosované štítky

• tisk na hliníkové a ocelové korozivzdorné pásky 12 mm
• vynikající čitelnost znaků, ideální pro venkovní aplikace
• snadno použitelná rukojeť pro řezání pásky
• integrovaná děrovačka pro tvorbu závěsných štítků
• kovové tělo kleští vydrží i v nepříznivých pracovních podmínkách
• kolečko obrácení obrazu pro tisk štítků s obráceným písmem

} DYMO® RHINO™ M1011

Vhodný pro použití v nepříznivých
a extrémních podmínkách.

ALU

31000
12mm ALU samolep.

35800
NEREZ

325004,8m 3,7m 6,4m



S0946340 } DYMO® LabelManager™ 160
S0721440 } Adaptér pro DYMO® D1, 9V

} DYMO® LabelManager™ 160

Rychlé formátování pomocí
inteligentních tlačítek

Snadno ovladatelný štítkovač s tlačítky pro rychlé formátování.
d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12 mm
• snadná úprava textu pomocí jednodotykových tlačítek

pro velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené• 
písmo nebo rámeček a svislý text• 

• rychlé zadávání textu na klávesnici počítačového typu
(QWERTY) s rozvržením speci�ckým pro danou zemi• 

• napájení 4x AA nebo adaptér (není součástí)



S0784440 } DYMO® LabelManager™ 210D
2094492    } DYMO® LabelManager™ 210D sada
S0721440 } Adaptér pro DYMO® D1, 9V

} DYMO® LabelManager™ 210D

Univerzální štítkovač s velkým
gra�ckým displejem

Velký displej, snadná navigace a klávesy pro rychlý přístup
předurčují štítkovač k rychlému a univerzálnímu tisku štítků
v kanceláři.
• tiskne na šíře pásky 6/9/12 mm
• gra�cký displej zobrazuje štítky předně tak jak se vytisknou
• snadná navigace od zapnutí po tisk
• (QWERTY) s rozvržením speci�ckým pro danou zemi
• napájení 6x AA nebo adaptér (není součástí)



S0968940 } DYMO® LabelManager™ 280
2091152    } DYMO® LabelManager™ 280 sada
S0895890 } DYMO® Adaptér 12V
S0895880 } DYMO® dobíjecí baterie

} DYMO® LabelManager™ 280

Dobíjecí bateriový blok
a možnost připojení k PC

Inteligentní, univerzální – a s tím správným připojením.
d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12 mm
• štítky lze prostřednictvím připojení k počítači PC nebo Mac

přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo gra�ckých prvků• 
• díky dobíjecímu bateriovému bloku již nemáte dodatečné

náklady s jednorázovými bateriemi a jejich likvidací• 
• rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek



S0879500 } DYMO® LabelManager™ 360D
S0895890 } DYMO® Adaptér 12V
S0895840 } DYMO® dobíjecí baterie

} DYMO® LabelManager™ 360D

Větší kapacita, více funkcí,
žádná závislost na bateriích.

Vyšší výkon, více funkcí, velký přehledný displej
d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm
• rychlé zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY

přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo gra�ckých prvků• 
• díky dobíjecímu bateriovému bloku již nemáte dodatečné

náklady s jednorázovými bateriemi a jejich likvidací• 
• rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek



} DYMO® LabelManager™ 420P
Vysoce výkonný štítkovač s možností připojení 
 k počítačům PC a Mac®.
d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm
• velký čtyřřádkový podsvícený displej
• lze používat samostatně – nebo připojit pomocí USB
• napájení dobíjecím bateriovým blokem

Váš tým pracuje lépe,
rychleji a efektivněji.

S0915470 } DYMO® LabelManager™ 420P
S0915480 } DYMO® LabelManager™ 420P sada
S0895890 } DYMO® Adaptér 12V
S0895840 } DYMO® dobíjecí baterie



} DYMO® LabelManager™ 500TS
Stačí se dotknout a můžete snadno vytvářet,
 upravovat a formátovat štítky.
d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm s rozlišením 300 dpi
• velký plnobarevný dotykový displej
• tisk dokonale čisté gra�ky, čárových kódů a log
• automatické řezání štítků.
• napájení dobíjecím bateriovým blokem

Samostatný kancelářský štítkovač
s dotykovým displejem.

S0946430 } DYMO® LabelManager™ 500TS
S0721440 } Adaptér 9V  1814308 } dobíjecí baterie



S0915360 } DYMO® LabelManager™ PnP
S0895880 } DYMO® dobíjecí baterie

} DYMO® LabelManager™ PnP

Konečně je tisk štítků
snadný a rychlý.

Stačí připojit, napsat a vytisknout – je to tak snadné!

• tiskne na šíře pásky 6/9/12 mm
• bez nutnosti instalace softwaru – integrovaný software

je připraven k použití bez instalace• 
• štítek lze prostřednictvím připojení k počítači PC nebo Mac

přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo gra�ckých prvků• 
• napájení dobíjecím bateriovým blokem



1978246 } DYMO® MobileLabeler
1996767 } Adaptér 9V  1814308 } Dobíjecí baterie

} DYMO® MobileLabeler
Bluetooth mobilní štítkovač pro chytré telefony (android, Apple)
s

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm
• bezplatná aplikace DYMO Connect pro snadnou tvorbu štítků
• bluetooth pro bleskové připojení k smartphonu
• kompatibilní s nejoblíběnějšími písmy Apple a Google,

rámečky a styly• 
• napájení dobíjecím bateriovým blokem

Snadné a rychlé štítkování
 s Vaším smartphonem.







} Pásky D1
Určené pro řadu LabelManager a LabelWriter 450 Duo
 • D1 Standard (7m) 
Univerzální pásky vhodné pro stovky úkolů nejen v kanceláři.
• D1 durable - odolné
Extra odolné štítky odolávají těžkým podmínkám - UV záření,
extrémním teplotám, vlhkosti, chemikáliím a dalším. 
Ideální pro vnitřní i venkovní použití.
• D1 Permanentní Polyester
Polyestrové pásky s extra silným permanentním lepidlem pro trvalou �xaci.
• D1 Flexibilní Nylon 
Určené pro zakřivené nebo texturované povrchy a kabely, permanentní lepidlo

Rychlé a snadné odlepení podkladu zajišťuje pohodlné použití.

UV odolnost Teplota
-40°C do 80°C*pouze pro D1 Durable pásky

Oleji odolné* Chemická
odolnost*

Voděodolnost

} Vlastnosti pásek D1

(5,5m)

(5,5m)

(3,5m)

(3m)

(3m)

(3m)

(3m)

(3m) 45022

45021



S0955980 } DYMO® RHINO™ 4200
1852994    } Kufříková sada
S0721440 } Adaptér 9V
S0895840 } Dobíjecí baterie

} DYMO® RHINO™ 4200

Kompaktní, praktický štítkovač
 pro profesionály v pohybu.

Kompaktní nástroj pro profesionály, který šetří čas při štítkování. 
d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm (D1 a IND)
• díky klávesovým zkratkám lze automaticky nastavovat velikosti

písma, mezery a formát štítku pro speci�cké průmyslové aplikace• 
• rychlé a pohodlné zadávání textu na klávesnici typu (QWERTY)
• klávesa vlastního nastavení „brání zbytečnému opakování“:

možnost přizpůsobení a uložení vlastních formátů štítků• 
• napájení dobíjecím bateriovým blokem nebo 6x AA



} DYMO® RHINO™ 5200

Vyspělý nástroj pro tisk štítků

Přenosný cenově dostupný štítkovač pro datové a elektrické sítě,
AV techniku, bezpečnostní systémy, údržbu, opravy a provoz...
d

 • tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm (D1 a IND)
• vyhovuje všem průmyslovým standardům ANSI a TIA/EIA-606-A
• jednodotykové klávesy „Hot Key“ automaticky formátují text na

štítcích pro elektrické a propojovací panely, kabelové vlaječky, čelní• 
desky, kabelové koncovky a svorkovnice typu 110, vodorovné• 
i svislé označení kabelů, svislé štítky a štítky s pevnou délkou.• 
• tiskne na odolné průmyslové štítky DYMO a i na smršťovací bužírky
• napájení dobíjecím bateriovým blokem nebo 6x AA
S0841490 } DYMO® RHINO™ 5200
S0841430 } Kufříková sada
S0721440 } Adaptér 9V
S0895840 } Dobíjecí baterie



} DYMO® RHINO™ 6000+

Precizní a rychlý tisk štítků 

Výjimečný výkon, všestrannost
a možnost připojení k osobnímu počítači....
d

 • tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm (D1 a IND)
• vyhovuje všem průmyslovým standardům ANSI a TIA/EIA-606-A
• jednodotykové klávesy „Hot Key“ automaticky formátují text na

štítcích pro elektrické a propojovací panely, kabelové vlaječky, čelní• 
desky, kabelové koncovky a svorkovnice typu 110, vodorovné• 
i svislé označení kabelů, svislé štítky a štítky s pevnou délkou.• 

• tiskne na odolné průmyslové štítky DYMO a i na smršťovací bužírky
• napájení dobíjecím bateriovým blokem

2122966 } DYMO® RHINO™ 6000+



6x AA nebo dob. baterie dobíjecí baterie

1820 g

12,5 x 24,5 x 7

Černá/bílá 24mm nylon

Černá/bílá 9mm vinyl

Černá/bílá 12mm vinyl

Černá/bílá 19mm vinyl
Černá/bílá 12mm vinyl

6x AA nebo dob. baterie

+



} Pásky IND RHINO
Průmyslové pásky určené pro štítkovače Rhino.

• Vinyl - ideální pro vnitřní i venkovní použití, OSHA, ANSI a ISO
• Permanentní Polyester - ideální pro štítkování panelů, bloků, čelních
desek, polic, kontejnerů, nosníků a dalších předmětů
• Flexibilní Nylon - odolný vůči roztrhnutí pro štítkování vodičů, kabelů
• Smršťovací bužírky - určené k označení vodičů a kabelů. Pásky jsou
ohnivzdorné s poměrem smrštění 3:1

Rychlé a snadné odlepení podkladu zajišťuje pohodlné použití.

UV odolnost Teplota
-40°C do 80°C

Oleji odolné Chemická
odolnost

Voděodolnost

} Vlastnosti pásek IND RHINO



} DYMO® XTL™ 300

JEDEN ŠTÍTKOVACÍ SYSTÉM.
 BEZPOČET APLIKACÍ.

Díky realisticky zobrazenému tiskovému náhledu a možnostem
použití mnoha typů aplikací tisku ušetříte čas při vytváření štítků.
 d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm
• reálný barevný tiskový náhled Vám ukáže, jak přesně budou štítky

vypadat na kabelech, potrubí, panelech a dalších označovaných• 
předmětech, možnost připojení k PC přes USB• 

• přednastavené šablony různých typů štítků a až 100 různých
přednastavených typů patch panelů• 

• napájení dobíjecím bateriovým blokem
1873483 } DYMO® XTL™ 300
1873485 } Kufříková sada
1888648 } Síťový zdroj
1814308 } Dobíjecí baterie



} DYMO® XTL™ 500

VŠESTRANNOST A TRVANLIVOST,
 AŤ JE ÚKOL JAKÝKOLIV.

Vyzkoušejte si jednoduchost štítkování s DYMO XTL 500.
Barevný dotykový displej a realisticky zobrazený tiskový náhled
Vám zpříjemní a usnadní vaši práci.
 d

• tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24/41/54 mm
• rychlé a snadné štítkování díky vestavěným funkčním aplikacím
• přednastavené šablony různých typů štítků zajišťují rychlé

a přehledné formátování• 
• možnost připojení k PC přes USB
• napájení dobíjecím bateriovým blokem
1873486 } Kufříková sada
1888662 } Síťový zdroj
1888636 } Dobíjecí baterie





XTL
500

XTL
500

(Délka pásky 1,8 m pouze pro 1868812)



XTL
500
XTL
500
XTL
500
XTL
500

XTL
500
XTL
500

XTL
500

XTL
500

XTL
500

XTL
500



S0838780 } DYMO® LabelWriter™ 450
2112722    } DYMO® LabelWriter™ 550

Úsporný tisk základních štítků pro jakýkoliv rozpočet.
d

• tiskne na šíře pásky do 62 mm
• tisk až 51 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky) 
• tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
• není zapotřebí drahý inkoust nebo toner
• elegantní, kompaktní design se hodí na každé pracoviště
d

LabelWriter 550 - inovovaný model
• automatické rozpoznávání velikosti, typu a počtu zbývajících

štítků na roli v tiskárně• 

Rychlé, chytré štítkování
 za rozumnou cenu.
} DYMO® LabelWriter™ 450, 550

62 mm



S0838820 } DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo
2112723    } DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo

Řešení velmi rychlého a bezproblémového štítkování a zasílání pošty.
d

• moderní design, tiskne na šíře pásky do 62 mm
• tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky) 
• tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
• není zapotřebí drahý inkoust nebo toner
• gra�ka a čárové kódy ve vylepšeném gra�ckém režimu (300 dpi) 
d

LabelWriter 550 - inovovaný model
• automatické rozpoznávání velikosti, typu a počtu zbývajících

štítků na roli v tiskárně• 

Velmi rychlá tiskárna štítků
 pro počítače PC.

62 mm

} DYMO® LabelWriter™ 450, 550 Turbo



S0838870 } DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Tiskárna štítků pro PC se dvěma rolemi pro ještě rychlejší tisk

• tiskne na šíře pásky do 62 mm
• tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky) 
• tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
• není zapotřebí drahý inkoust nebo toner, moderní design
• vynikající řešení pro tisk adresních a expedičních štítků bez

nutnosti výměny štítků na roli•  

Maximálně efektivní tisk štítků
 a zpracování pošty.

} DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

62 mm



S0904950 } DYMO® LabelWriter™ 4XL
2112725    } DYMO® LabelWriter™ 5XL

Velkoformátový, vysokozátěžový a vysokorychlostní tisk štítků.
d

• tiskne na šíře pásky do 106 mm, včetně univerzálních štítků
104 × 159 mm na balíky, štítků pro velkoobjemovou expedici,• 
skladových štítků a dalších velkoformátových štítků• 

• tiskne až 129 štítků za minutu
• kvalitní tisk textu, obrázků i čárových kódů v rozlišení 300 DPI
d

LabelWriter 5XL - inovovaný model, automatické rozpoznávání
velikosti, typu a počtu zbývajících štítků na roli v tiskárně•  

Vysokorychlostní velkoformátová
tiskárna štítků pro náročné.
} DYMO® LabelWriter™ 4XL, 5XL

106 mm



S0838920 } DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Tiskárna papírových LW štítků a D1/IND štítků s propojením k PC 
d

• tiskne na šíře pásky do 62 mm (LW) a 6/9/12/19/24 mm (D1/IND)
• tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky) 
• tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
• není zapotřebí drahý inkoust nebo toner, moderní design
• tisk široké škály štítků pomocí  jednoho univerzálního štítkovače

Všestranná tiskárna pro tisk
 různých druhů štítků.

} DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

62 mm



2000931 } DYMO® LabelWriter™ Wireless - černá
1980562 } DYMO® LabelWriter™ Wireless  - bílá

Tiskárna štítků pro PC se dvěma rolemi pro ještě rychlejší tisk

• tiskne na šíře pásky do 62 mm
• tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky) 
• tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
• není zapotřebí drahý inkoust nebo toner, moderní design
• bezdrátový tisk štítků pomocí libovolného smartphonu, tabletu,

počítače nebo počítače Mac• 

Bezdrátové řešení tisku štítků
 - jedno řešení pro celou kancelář.

} DYMO® LabelWriter™ Wireless

62 mm



Rozlišení tisku

Systém tisku

Rychlost tisku
(štítků za minutu)

Max. šířka pásky 

Šablony štítků

Připojení k PC USBUSB USB
USB
WiFi

USB USB
USB+LAN USB+LAN

Software pro tvorbu

Tisk čárových kódů,
text, obrázků, data...

Režim spánku
(pro úsporu energie)

Sdílení v síti
(s využitím OS)

Počáteční sada 100x 100x
89x36
+D1 24

100x200x 50x
štítků v balení 89x36 89x3689x36 104x159

Velikost
(Š×D×V mm)

Hmotnost 

127x
187x134

178x
187x134

217x
187x134

140x
197x183

127x
124x202

654g 1120g 890g 1360g 660g

300 DPI

Přímý tepelný tisk

ano

ano

ano

ano

ano

450
550

450/550
TURBO

TWIN DUO
Wire
less

4XL
5XL

62 mm 62 mm106

51 71 71
53

(129*)

* vysokokapacitní štítky



} LW Štítky
Určené pro tiskárny štítků LabelWriter
• LW Standardní štítky
Bezproblémové štítky pro všechny vaše poštovní, přepravní a organizační potřeby.

(99017)

(11352)

 

(99010)

(99011)

PROMO -10%

PROMO -15%

(99013)

(99012)

PROMO -10%

PROMO -15%

(99018)

(99015)

(99014)

PROMO -5%

PROMO -10%

(99019)

(pouze 4XL)

(pouze 4XL)

S0722460

S0722520

1983173

S0722370

S0722380

2093091

S0722360

S0722410

1983172

S0722400 

2093093

S0722390

S0722470

S0722440

S0722430

2093092

S0722420

S0722480

S0947420

S0904980

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní - mix barev

papírové permanentní

papírové permanentní

čiré plastové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

papírové permanentní

Štítky na závěsné pořadače

Velké štítky se zpáteční adr.

Standardní adresní štítky

Standardní adresní štítky

Standardní adresní štítky

Standardní adresní štítky

Standardní adresní štítky

Velké adresní štítky

Velké adresní štítky

Velké adresní štítky

Velké adresní štítky

Velké adresní štítky

Malé štítky na pák. poř.

Velké víceúčelové štítky

Přepravní štítky/jmenovky

Přepravní štítky/jmenovky

Přepravní štítky/jmenovky

Velké štítky na pák. poř.

Přepravní štítky/jmenovky

Extra velké štítky na balíky

220/role - 1/bal

500/role - 1/bal

130/role - 1/bal

130/role - 2/bal

130/role - 4/bal

130/role - 12/bal

130/role - 24/bal

260/role - 1/bal

260/role - 1/bal

260/role - 2/bal

260/role - 12/bal

260/role - 24/bal

110/role - 1/bal

320/role - 1/bal 

220/role - 1/bal

220/role - 6/bal

220/role - 12/bal

110/role - 1/bal

575/role - 2/bal

220/role - 1/bal

12 x 50 mm

25 x 54 mm

28 x 89 mm

28 x 89 mm

28 x 89 mm

28 x 89 mm

28 x 89 mm

36 x 89 mm

36 x 89 mm 

36 x 89 mm

36 x 89 mm

36 x 89 mm

38 x 190 mm

54 x 70 mm

54 x 101 mm

54 x 101 mm

54 x 101 mm

59 x 190 mm

102 x 59 mm

104 x 159 mm

LW Permanentní - ideální pro většinu použití ks/roli - rolí/bal

(92910)
S0929100

papírové bez lepidla
Jmenovky

300/role - 1/bal
51 x 89 mm

LW Bez lepidla - vhodné pro jmenovky apod. ks/roli - rolí/bal



KÓD
LW Durable - odolné
1933081
B
1933083
B
1933084
B
1933085
B
1933086
B
1933087
B
1933088
B
1976411
B

POPIS
B
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní
Odolné štítky
plastové permanentní

ROZMĚR (š x v)
ks/roli - rolí/bal
25 x 89
350/role - 2/bal
25 x 25
850/role - 2/bal
57x32
800/role - 1/bal
19 x 64
450/role - 2/bal
104 x 159
200/role - 1/bal
59 x 190
170/role - 1/bal
59 x 102
300/role - 1/bal
25 x 54
160/role - 1/bal

} LW Štítky
Určené pro řadu LabelWriter

• LW Durable - odolné štítky
Odolné proti roztržení, potažené etikety s extrémně silným
lepidlem odolné proti oděru, běžným čisticím prostředkům
a širokému rozsahu teplot
 - ideální pro regály, skladování a značení.

(11353)

(11355)

(92912)

(11356)

(11354)

PROMO -5%

PROMO -15%

S0722530

S0722550

S0929120

S0722560

S0722540

2093094

2093095

papírové odstranitelné

papírové odstranitelné

papírové odstranitelné

papírové odstranitelné

papírové odstranitelné

papírové odstranitelné

papírové odstranitelné

Víceúčelové štítky

Víceúčelové štítky

Víceúčelové štítky

Víceúčelové štítky

Víceúčelové štítky

Víceúčelové štítky

Víceúčelové štítky

1000/role - 1/bal

500/role - 1/bal

750/role - 1/bal

300/role - 1/bal

1000/role - 1/bal

1000/role - 6/bal

1000/role - 12/bal

13 x 25 mm

19 x 51 mm

25 x 25 mm

41 x 89 mm

32 x 57 mm

32 x 57 mm

32 x 57 mm

LW Odstranitelné- vhodné pro dočasné štítkování ks/roli - rolí/bal

} LW Štítky
Určené pro tiskárny štítků LabelWriter



10
kg

5
kg

S0928990 } M2

S0929010 } M10

S0929040 } S180S0929030 } S100

S0928980 } M1

S0929000 } M5

S0929020 } S50

Vypočítává přesnou hmotnost pro obálky a balíky do 10 kg
• kompaktní přesné váhy pro vážení obálek a balíků

Vysokozátěžové přenosné váhy pro balíky 180 kg 
• přonosné, LCD s možností odpojení/montáž na zeď

• funkce HOLD - uzamknutí ponechá zobrazenou hmotnost na
displeji i po odebrání obálky nebo balíku• funkce HOLD - 

• funkce TARE - odečtení hmotnosti obalu
• automatické vypnutí po 1 min. nečinnosti,  napajení 3x AAA

Digitální poštovní a balíkové váhy

} Poštovní váhy DYMO®

} Balíkové váhy DYMO® USB

2
kg

1
kg

50
kg

180
kg

100
kg



Digitální poštovní a balíkové váhy



Nová promo balení

} Pásky D1
Určené pro řadu LabelManager a LabelWriter 450 Duo
 • D1 Standard (7m) 
Univerzální pásky vhodné pro stovky úkolů nejen v kanceláři.
10ks v balení pro uživatele s velkou spotřebou

2093096 2093097 209309810-pack

PROMO -10%

} LW Štítky
Určené pro tiskárny štítků LabelWriter
6/12/24ks v balení pro uživatele s velkou spotřebou

 

PROMO -5%

PROMO -5%

PROMO -10%

PROMO -10%

PROMO -10%

PROMO -15%

PROMO -15%

PROMO -15%

 

2093092

2093094

2093091

S0722420

2093093

2093095

S0722360

S0722390

S0722370 papírové permanentní 28x89 mm

S0722430 papírové permanentní 54x101 mm

S0722400 papírové permanentní 36x89 mm

S0722540 papírové odstranitelné 32x57 mm

99010

99014

99012

11354

Standardní adresní štítky

Přepravní štítky/jmenovky

Velké adresní štítky 

Víceúčelové štítky

LW - ideální pro většinu použití 6 rolí 12 rolí 24 rolí




