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3+1 év, ha a DYMO® weboldalán regisztrálja
4Android v7.0 to v12.0 | Apple iOS v11 to iOS v14.7.1

Iroda TárolásKreatív kézművességKiskereskedelem Rendszerezés

Műszaki adatok
Megnevezés DYMO LT BLE PRINTER EU
Cikkszám 2172855
EAN 3026981728556
Méret 12cm x 12cm x 4.5cm (L/W/H)
Tömeg 0.42 kg

Kompatibilis DYMO® LetraTag® Connect App

Csatlakoztathatóság Bluetooth® Vezeték nélküli 
technológia/ BLE V4.12

Max. címkeszélesség 12mm / LetraTag®
Felbontás 200 dpi
Nyomtatási
rendszer Közvetlen hőnyomtatás

Nyomtatási
sebesség 7 mm/sec

Áramforrás 4 db AA elem (nem tartozék)
Származási ország Kína

A csomag tartalma:

LetraTag® 200B feliratozógép 
1 fekete/fehér papírszalag 
Gyors kezelési útmutató
2 + 1 éves korlátozott 
garancia3

LT

Vezeték nélküli technológia

DYMO® LetraTag® Connect4 - Tervezze meg 
címkéit egyszerűen!

A feliratozás otthon és menet közben is gyors és könnyű a DYMO® LetraTag® 200B készülékkel

LetraTag® 200B

• Kompakt, könnyű1, elemekkel működő2 készülék, amely könnyen elfér a táskában és 
egyszerűen használható menet közben is.

• Egyszerű rendszerezés otthon, a home office-ban vagy a kollégiumi szobában személyre 
szabható címkékkel: 5 betűméret, 15 keretstílus, 100+ ikon, aláhúzás, több soros szöveg 
és dátum hozzáadása

• Az automatikus Bluetooth csatlakozás azt jelenti, hogy a LetraTag® 200B másodpercek 
alatt elkészíti a címkét közvetlenül Apple vagy Android okostelefonjáról az intuitív új 
alkalmazással

• Energiatakarékos automatikus kikapcsolás funkció: a feliratozógép 5 perc inaktivitás 
után kikapcsol

• Bluetooth tartomány: akár közel 10 méter.

142%-kal könnyebb a LetraTag 100T és 100H átlagos súlyához viszonyítva
24 db AA elemet igényel, amely nem része az eredeti csomagolásnak. 



SZÍN Papír
12 mm x 4 m

Műanyag
12 mm x 4 m

Fémes megjelenés 
12 mm x 4 m

Vasalható
12 mm x 2 m

ABC S0721510 S0721660 - S0718850

ABC - S0721530 - -

ABC - S0721620 - -

ABC - S0721630 - -

ABC - S0721640 - -

ABC - S0721650 - -

ABC - - S0721730 -

Multi-Pack S0721800 S0721800 S0721800 -

LT

60%-ig
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A címkék
Belgiumban
készülnek

Ez az információ általános tájékoztatási célokat szolgál, és az itt hivatkozott megfelelőségi szabványok 
és tanúsítványok a jelenlegi szabványokon alapulnak, amelyek változhatnak.

*Hiteles DYMO® LetraTag®, LabelWriter™ papírcímkék 
**A LetraTag®, D1®, RHINO IND külső kazettája

*

Végezze munkáját szakszerűen és a fenntarthatóság 
irányelveinek figyelembevételével!

100%
Újrahasznosított 
külső kazetta**

Újrahasznosított 
csomagolás

LetraTag® 200B




