
LEEGYSZERŰSÍTI A LEGÖSSZETETTEBB CÍMKÉZÉSI 
FELADATOKAT IS

Ipari címkézési megoldás

xtl.dymo.com
LÁSD A TELJES XTL TERMÉKSKÁLÁT ONLINE

XTL CÍMKÉK

TÖBBFUNKCIÓS VINIL
•  A nedvességnek, vegyszereknek és UV-

sugárzásnak ellenálló vinil ideális megoldás bel- és 
kültéri alkalmazásra

•  A széles körű színválaszték megfelel az OSHA, 
ANSI és ISO szabványoknak, javítja a munkahelyi 
kommunikációt és biztonságot

•  Az UL által az UL 969 előírás komponenseként 
elismerve

• 12, 19, 24, 38, 54 mm szélességben
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Az ipari erősségű címkék ellenállnak a legmostohább 
körülményeknek is – a nedvességnek, a vegyszereknek, 
a szélsőséges hőmérsékletnek, az UV-sugárzásnak és 
sok minden másnak. 

• Tartós hőtranszfer nyomtatási technológia – a címke szövege  
 nem maszatolódik, nem kenődik és nem halványul el

• A könnyen lefejthető bevágott hátoldalnak, illetve az előre  
 méretezett címkéknek köszönhetően a címkék könnyen és  
 gyorsan felragaszthatók

RUGALMAS KÁBELBURKOLÓ
•  A huzalok, kábelek és ívelt felületek címkézésére 

szolgáló nyúlékony nylon anyag 
felveszi a megfelelő alakot és rátapad a kábelre

•  Az eltéphetetlen anyag ellenáll a károsodásnak, 
amikor szoros réseken vagy vezetékeken keresztül 
kell áthúzni  

•  Az UL által az UL 969 előírás komponenseként 
elismerve

• 12, 19, 24 mm szélességben

TARTÓSAN SÍK FELÜLET
•  Sorkapocsblokkok, rendezőmezők, adatlapok, 

polcok, kosarak, rudak és sok más címkézésére

•  Sík felületek címkézésére: a fényes felület profi 
megjelentést biztosít

•  Az UL által az UL 969 előírás komponenseként 
elismerve

• 6, 9, 12 mm szélességben

A

A A

HŐRE ZSUGORODÓ CSŐ
(FOLYAMATOS ÉS ELŐRE MÉRETEZETT)
•  A hőre zsugorodó csövek zsugorítás után szigetelést 

biztosítanak; a 3:1 zsugorítási arány szoros illeszkedést 
biztosít huzalokra és kábelekre 

•  Megfelel a MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 
23053/5 (1. és 3. osztály) előírásoknak 

•  Az UL által az UL 224 előírás komponenseként elismerve

• 6, 12, 24, 54 mm szélességben
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LAMINÁLT VEZETÉK- ÉS KÁBELBURKOLÓK
•  A laminált burkolóréteggel ellátott, előre méretezett 

huzal/kábelburkolók a nyomtatott felületeket megvédik 
az olaj, a vegyszerek, a nedvesség, a kopás és a fakulás 
ellen

•  Címkelapos formátumban is kapható nagy tételszámú 
projektekhez

•  Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve
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ELŐRE MÉRETEZETT CÍMKÉK
(BELEÉRTVE BIZTONSÁGI CÍMKÉK)
•  Ideális megoldás sík felületek – pl. vonalkódcímkék, 

adatlapok, polcok, kosarak, rudak és sok más – 
címkézésére

•  Az előre méretezett címkék leegyszerűsítik a tömeges 
címkenyomtatást és növelik a termelékenységet

• DANGER (Veszély) vagy NOTICE (Figyelem) fejlécekkel   
 előre nyomtatott címkék a kisebb méretű munkavédelmi  
 feliratok igény szerinti nyomtatásához

•  Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve

• 6, 12, 24, 54 mm szélességben
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A LAPCÍMKÉK
MÉG EGYSZERŰBBÉ TESZIK
A NAGY MÉRETŰ NYOMTATÁST!*

*Kizárólag normál lézernyomtatóval működik



BEÉPÍTETT CÍMKE 
ALKALMAZÁSOK 
A nyitó képernyőről választhat egy alkalmazást a gyors 
indításhoz

A KÉSZÜLÉKHEZ TARTOZÓ 
CÍMKESABLONOK
tökéletes formázást biztosítanak az 
időtakarékosság érdekében

Előre kialakított elrendezéseket tartalmaz csaknem 100 
rendezőmező-modellre, így nem kell többé találgatnia a méretet 
és a sorközt illetően.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ 
Gyorsabban és egyszerűbben 
készíthetők a címkék 
(csak XTL 500)

A munkahelyi környezetben tesztelt, funkciókban gazdag 
DYMO® XTL™ 300 és XTL 500 feliratozógépek az ipari címkézést 
hatékonyabb és gördülékenyebb folyamattá egyszerűsítik. Az ipari 
használatra tervezett, legújabb technológiai vívmányokra épülő XTL 
feliratozógépek használata ismerős lesz, használatuk pedig igen 
egyszerű. Ezért van az, hogy az XTL feliratozógépeket előképzettség 
nélkül 8 héten át használó szakemberek 80%-a szerint az XTL gép 
jobban teljesített, mint a meglévő feliratozógépük*. 

Mottónk - legyen minden egyszerű. Az XTL 300 és 500 feliratozógép 
rugalmasan képes folytonos szalagot, előre méretezett címkéket, 
hőre zsugorodó csöveket és kis méretű munkavédelmi jelzéseket 
nyomtatni – egyetlen készülékből.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük, hogy az XTL feliratozógépek 
miként adnak új értelmet az egyszerűségnek.

Gyors adatimportálás
Több, mint 200 előre 

betöltött szimbólum és kép

ÉLETHŰ CÍMKE-
MEGJELENÍTÉSSEL 
A színes kijelzőn pontosan látható, hogyan néznek majd 
ki a címkék a kábelekre, csövekre, rendezőmezőkre és 
egyéb felületekre helyezve.

LEFOGADJUK, HOGY 
SOHA NEM LÁTTA AZ 
IPARI CÍMKÉZÉST ILYEN 
EGYSZERŰNEK.

DYMO® ID – CÍMKEKÉSZÍTÉS MÉG 
KÖNNYEBBEN, MÉG EGYSZERŰBBEN.

A Dymo ID használata egyszerű az egységes felhasználói élménynek 

köszönhetően, mely az XTL feliratozógépen már megismert nagyszerű 

funkciókat egyetlen sokrétű, PC-alapú szoftvercsomagban kínálja. A 

dymo.com oldalról ingyenesen letölthető DYMO ID szoftvercsomag 

funkcióival a legösszetettebb címkézési feladatokat is meg tudja 

oldani.

*Forrás: IPSOS DYMO XTL: Teljes kevert teszt, 2014


