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500TSLabelManager™

Műszaki adatok 

Kijelző Nagy és színes érintőképernyő

Billentyűzet QWERTY

Egyénileg alakítható 
címkék

10 betűtípus  
25 betűméret 
32 szövegstílus 
Több száz beépített szimbólum és clipart

Címkék 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm

Memória Készülékén akár 500 címkét tárolhat

Áramellátás Újratölthető akkumulátor

PC csatlakozás USB-vel

Méretek 190 mm hosszú x 165 mm széles x 95 mm magas

Tömeg 800 gramm

Érintőképernyős feliratozógép 
PC® csatlakozással
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Kompatibilis címkeszélességek és opciók
A DYMO® D1 címkékről bővebben a www.dymo.com 
weboldalon olvashat.

Könnyen lefejthető hátlap, könnyű és gyors felragasztás

Általános használatra  Tartós 
alkalmazásokra

Rugalmas, ívelt 
felületekre

Szélesség   6, 9, 12, 19, 24 mm 
Hosszúság 7 m

Szélesség  12, 19 mm 
Hosszúság 5,5 m

Szélesség  12, 19 mm 
Hosszúság 3,5 m
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A DYMO® első irodai 
érintőképernyős feliratozógépe.
Találjon ki bármit, amit egy feliratozógéppel szeretne elkészíteni –  
a forradalmian új DYMO® érintőképernyős feliratozógéppel könnyen 
megvalósíthatja azt! Egyetlen érintéssel hozhat létre, szerkeszthet 
és formázhat címkéket. Számítógépéhez csatlakoztatva és a 
DYMO Label  szoftver segítségével egyénileg alakíthatja címkéit 
betűtípusokkal és grafikákkal – a címkéket akár le is töltheti,  
majd utazás közben szerkesztheti és kinyomtathatja.

A csomag tartalma

•  LabelManager™ 500TS 
feliratozógép

•  Kezdő D1 címkekazetta, 
fekete szöveg fehér háttéren, 
24 mm x 3 m

•  Újratölthető akkumulátor

• USB kábel

•   Gyors kezelési útmutató 
és referencia kártya

•   Kétéves korlátozott 
garanciajegy

Jellemzők
•  Nagy és színes érintőképernyő – a DYMO® első ilyen készüléke!   

•  Néhány érintéssel könnyedén hozhat létre, szerkeszthet és  
formázhat címkéket

•  Gyors szövegbevitel a számítógép jellegű billentyűzeten, 
országonként eltérő kiosztással

•  Az automatikus címkevágónak köszönhetően nem kell vágással 
bajlódnia

•  Szerkeszthető címkék: 10 betűtípus, 25 betűméret, 5 szövegkeret  
és aláhúzás, 32 szövegstílus, több száz beépített szimbólum és 
clipart kép közül választhat

•  Kristálytiszta grafikák, vonalkódok és logók nyomtathatók 300 dpi 
felbontásban

•  A közös használat során nem vesznek el a beállításai – az új 
felhasználói profilokkal akár öt különböző felhasználó beállításait  
és adatait mentheti el

•  Az újratölthető akkumulátorral elkerülheti az eldobható elemekkel  
járó hulladékot és költségeket

•  Gyors címkézés – kétszer gyorsabban nyomtat, mint a többi  
DYMO® feliratozógép

DYMO Label™ szoftver
A DYMO Label™ szoftver a számítógépén lévő bármely 
betűtípussal és grafikával működik – egyedi címkéket  
készíthet vállalati logóval és sok minden mással!

Sokféle alkalmazás – címkéket nyomtathat Microsoft® Word, 
Excel®, Outlook® és más programokból

*  PC – Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 vagy 
későbbi operációs rendszereken működik

 Írja meg!1

 Érintse meg!2

  Nyomtassa 
ki!
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Olvassa be a QR kódot okostelefonjával, hogy  
megtekintse a LabelManager™ 500TS videóját!


