
Akumulatorowa przenośna  
drukarka etykiet współpracująca 
z komputerami PC

Obsługiwane  
szerokości taśm
Aby dowiedzieć się więcej o taśmach DYMO® D1, 
odwiedź stronę www.dymo.com

Ułatwiająca przyklejanie zdejmowana 
przekładka zabezpieczająca

A

Do zastosowań 
wymagających 
trwałości

Szerokość 12 mm 
Długość 5,5 m

A

Elastyczne na 
zakrzywione 
powierzchnie

Szerokość 12 mm 
Długość 3,5 m

Standardowe do  
użytku ogólnego 

Szerokość 6 mm, 9 mm, 12 mm 
Długość  7 m
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Etykiety standardowe – do setek różnych zadań  
w biurze i w jego otoczeniu, np. do archiwizacji, 
przechowywania i zarządzania zasobami. 

Etykiety trwałe wyglądają identycznie jak etykiety 
standardowe, z tym, że zostały pokryta niezawodną  
warstwą klejącą zapewniającą bardzo trwałe połączenie  
w celu umieszczenia etykiety na stałe – lub na  
nieregularnej powierzchni.

Elastyczne etykiety są przeznaczone do nanoszenia  
na powierzchnie zaokrąglone lub niejednorodne oraz  
do oznaczania przewodów. Trwała warstwa klejąca 
gwarantuje pewność umieszczenia etykiet.

280LabelManager™

Połączenie kolorów i  
szerokości mogą się różnić
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W terenie

Na biurku

Szybkie etykietowanie dzięki 
oszczędzającym czas funkcjom
Szybkie etykietowanie z użyciem klawiatury 
wzorowanej na klawiaturze komputerowej i przycisków 
szybkiego formatowania, niczym nie zakłócone, dzięki 
akumulatorowi o długim czasie pracy.  
Ponadto możliwość współdziałania z komputerami PC 
pozwala personalizować tworzone etykiety za pomocą 
własnych czcionek i grafik.

1     Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i grafik  
z Twojego komputera dzięki połączeniu z komputerami PC 

2    Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej na 
komputerowej (QWERTY), o układzie klawiszy specyficznym  
dla danego kraju

3    Wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami jednorazowymi  
i ich utylizacją — urządzenie zasilane akumulatorem

4    Łatwe edytowanie tekstu za pomocą wielofunkcyjnych  
przycisków szybkiego formatowania

5    Do wyboru 6 rozmiarów czcionek, 6 stylów tekstu, 9 obramowań, 
funkcja podkreślenia oraz 220 symboli i obiektów clipart

6    Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO D1 o szerokości  
6, 9, 12 mm i w wielu kolorach

W opakowaniu znajduje się 

•	Elektroniczna drukarka etykiet

•	Ładowalny Akumulator

•	Kabel USB

•	 Kaseta startowa z taśmą D1 
czarny na białym 12 mm × 3 m

•	 Instrukcję szybkiej instalacji i  
skrócony podręcznik obsługi

•	Ładowarka

•	 Karta 2-letniej ograniczonej 
gwarancji

Funkcje drukarki LabelManager™ 280:

Dane techniczne LabelManager™ 280

*  Urządzenie zgodne z systemami  
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP —  
tylko z procesorami Intel®

Oprogramowanie DYMO Label™

DYMO Label™ Działa z wszystkimi czcionkami i grafikami w 
komputerze – możliwość dodania logo firmy i wiele innych opcji!

Wiele zastosowań Drukowanie etykiet wprost z programu 
Microsoft® Word, Excel® lub Outlook®, Address Book,  
QuickBooks® i innych programów.

Wyświetlacz Duży, dwuwierszowy wyświetlacz

Klawiatura QWERTY

Opcje dostosowywa-
nia etykiet

6 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu,  
8 obramowań, funkcja podkreślenia oraz  
220 symboli i obiektów clipart

Drukuje na taśmach 
D1 o szerokościach

6 mm, 9 mm, 12 mm

Pamięć Zapis 9 często używanych etykiet

Zasilanie Ładowalny Akumulator

Łączność USB, PC

Wymiary 201 mm (dł.) × 114 mm (sz.) × 57 mm (wys.)

Waga 771 gramów


