
Udostępniaj pojedynczą drukarkę LabelWriter™ 
użytkownikom wielu komputerów

Inteligentne. Połącz wszystkie stacje robocze w sieci z 
jedną drukarką DYMO® LabelWriter™ serii 400 lub 450 
(włącznie z drukarką etykiet DYMO® LabelWriter™ 4XL).

Wygodne. Umieść drukarkę etykiet w dowolnym 
miejscu – bez konieczności wiązania jej z jedną stacją 
roboczą.

Proste w konfiguracji. Program konfiguracyjny oparty 
na przeglądarce przyspiesza instalację.

Ekonomiczne. Eliminuje konieczność dołączania 
drukarki LabelWriter do każdej stacji roboczej.

Cechy rozwiązania LabelWriter™ Print Server:
W zestawie znajduje się:  
PC: Windows XP (32 bit) lub Vista (32 lub 
64 bit)

Złącze Ethernet, 10 MB wolnego miejsca 
na dysku twardym i napęd CD-ROM

W zestawie znajduje się: 
• DYMO Print Server

• Instalacyjna płyta CD

• Zasilacz sieciowy

• Instrukcja użytkownika

LabelWriter™ Print Server umożliwia nawiązanie połączenia 
przez dowolnego lub wszystkich użytkowników w sieci z 
pojedynczą drukarką etykiet LabelWriter™. Jest to świetny 
sposób zapewnienia klientom dostępu do drukowania etykiet 
w najwyższej jakości przy możliwie najniższych kosztach, a 
konfiguracja połączenia jest niezwykle prosta.

LabelWriter™
Print Server

Karta sieciowa dla drukarek etykiet DYMO® LabelWriter™
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SDK

Szybkie tworzenie etykiet. Inteligentna 
obsługa poczty. Profesjonalny wygląd!
Podłącz drukarkę etykiet DYMO® LabelWriter™ do swojego komputera PC– to 
wszystko, co musisz zrobić, by drukować etykiety adresowe, etykiety wysyłkowe, 
na segregatory, etykiety imienne i wiele, wiele więcej. Wybierz model LabelWriter™ 
450 pozwalający na podstawowe zadania drukowania etykiet, albo model, 
który drukuje również na innych rozmiarach etykiet i w innych stylach. Drukarki 
LabelWriter™ ułatwiają uzyskanie efektów najwyższej klasy. Termiczna technologia 
druku powoduje, że nie ponosisz kosztów tuszu ani tonera, nie masz także 
problemów z koniecznością drukowania na arkuszach etykiet. Tryb graficzny z 
ulepszoną rozdzielczością to czytelny tekst i wyraziste elementy graficzne oraz 
kody kreskowe. Tryb czuwania pozwala na oszczędność energii. Zmieści się 
wszędzie – niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystka sprawiają, że 
drukarka będzie pasować do każdego nowoczesnego otoczenia biurowego.

Zastosuj zestawy DYMO® Software Development 
Kit (SDK) do szybkiej i prostej integracji funkcji 
drukowania etykiet DYMO® w dowolnym środowisku 
Windows® lub Linux®.

•	Zestawy	DYMO®	SDK	oferują	obsługę	drukowania	dla	
szerokiej	gamy	urządzeń	DYMO®,	włącznie	z	modelami	
LabelWriter™	serii	400	i	450,	4XL,	LabelManager™	
420P,	450D	i	PnP.

•	Zestawy	SDK	można	pobrać	bezpłatnie	z	witryny		
www.dymo.com/var

DYMO® 

Software 
Development Kit

Seria LabelWriter™

Rozwiązania do etykietowania DYMO

Szybkie, inteligentne i ekonomiczne rozwiązania 
w zakresie drukowania etykiet dla Twojej firmy
Kompaktowe, przystępne cenowo oraz niezawodne drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™ przyczynią się do zwiększenia 
produktywności, wydajności i profesjonalizmu Twojej firmy. Drukuj pojedyncze lub setki etykiet, bez konieczności wycinania z 
arkuszy. Drukuj etykiety adresowe, kody paskowe, karty spotkań, identyfikatory dla gości oraz inne niestandardowe etykiety. 
Wszystkie te operacje można wykonać za pomocą oprogramowania DYMO Label™. Można też skorzystać z dostępnego 
bezpłatnie zestawu DYMO® Software Development Kit (SDK), który umożliwia zintegrowanie funkcji drukowania etykiet z  
systemem wykorzystywanym w firmie lub systemem starszej generacji.

Drukarka etykiet DYMO® LabelWriter™ serii 450:

LabelWriter™ 
450 Turbo
Szybka drukarka etykiet 
dla komputerów PCSzybkie 
i wygodne rozwiązanie do 
tworzenia etykiet i obsługi poczty 
dla Twojej firmy.

Drukuje doskonałe etykiety z 
prędkością do 71 egzemplarzy na 
minutę (przy drukowaniu etykiet 
adresowych z 4 liniami).
71 etykiet/min

LabelWriter™ 
450 DUO
Drukarka papierowych i 
plastikowych etykiet dla 
komputerów PC

Możesz drukować szeroką gamę 
etykiet DYMO® za pomocą jednej, 
wszechstronnej drukarki. Dzięki funkcji 
drukowania na etykietach papierowych 
oraz trwałych etykietach plastikowych 
D1, możesz się podjąć praktycznie 
każdego zadania drukowania.

71 etykiet/min

LabelWriter™ 
450 Twin Turbo
Dwurolkowa drukarka etykiet dla 
komputerów PC

Model mieści dwie rolki, co pozwala na 
zwiększenie wydajności tworzenia etykiet 
i obsługi poczty! Korzystaj z etykiet tych 
samych formatów po obu stronach i 
automatycznego przełączania rolek lub 
zapewnij sobie optymalną elastyczność 
dzięki 2 różnym formatom.
71 etykiet/min

LabelWriter™

450
Profesjonalna drukarka 
etykiet dla komputerów 
PCWyeliminuj niedogodności 
związane z drukowaniem 
etykiet... Dzięki oprogramowaniu 
DYMO® Label™ można 
sprawniej tworzyć etykiety, 
sortować dokumenty i 
obsługiwać pocztę.

51 etykiet/min

LabelWriter™

4XL
Szerokoformatowa drukarka etykiet 
dla komputerów PC

Drukarka DYMO® LabelWriter™ 
4XL drukuje różnego rodzaju 
etykiety o maksymalnej szerokości 
10 cm, dzięki czemu doskonale 
sprawdza się podczas tworzenia 
etykiet wysyłkowych oraz w innych 
zastosowaniach szerokoformatowych.
53 etykiet/min
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