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D1 szabványos címkék:
6 mm, 9 mm, 12 mm széles; 7 m hosszú

D1 rugalmas címkék  
ívelt felületekre: 
12 mm, 19 mm széles; 3,5 m hosszú

D1 tartós címkék:
12 mm, 19 mm széles; 5,5 m hosszú
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420PlabelManager™

Nagy teljesítményű,
hordozható feliratozógép
PC csatlakozással

Munkatársai hatékonyabban,  
ügyesebben és gyorsabban dolgoz- 
hatnak, ha olyan feliratozógépet  
választ, mely bírja az iramot.

Funkciók egy pillantásra

Kijelző Nagy, négysoros, háttérmegvilágítású kijelző

Billentyűzet ABC

egyedi címkeformázási opciók 

8 betűstílus
7 betűméret
10 szövegstílus
8 szövegdoboz, valamint aláhúzás

Címkék 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

Memória Utoljára nyomtatott címke mentése
9 címkés memória

áramellátás
Mellékelt lítium-ion akkumulátor
Automatikus kikapcsolás
PC csatlakozás

Méretek 215 mm h x 111 mm sz x 57 mm m

tömeg (nyomtató és akku) 500 gramm

A labelManager™ 420P rendelkezésére 
álló címkék
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Nagy teljesítményű, hordozható feliratozógép
Csatlakoztassa LabelManager™ 420P készülékét PC1 
számítógéphez és a DYMO Label™ szoftverrel saját képernyőjén 
tervezhet címkéket; vonalkódokkal, logókkal és grafikákkal –  
vagy több címkét nyomtathat Excel táblában vagy adatbázisban 
szereplő szövegekből! 
Amikor nincs a számítógéphez csatlakoztatva, a  
LabelManager™ 420P feliratozógép egy hordozható címkéző
erőmű, könnyen használható felhasználói felülettel,  
gyorsbillentyűkkel, számos betűtípussal és szövegeffektussal.  
Újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik, így  
bármikor készen áll a címkézésre.

Jellemzők
•  Használhatja önmagában vagy USB kábellel számítógépéhez  

csatlakoztatva. A DYMO Label™ v.8 szoftverrel¹ vonalkódokat, logókat és 
címkesorozatokat készíthet adatfájlokból, és még sok minden mást.

•  A nagy, négysoros, háttérmegvilágítású kijelzőn nyomtatás előtt is  
láthatók a szöveghatások

•  8 betűtípus, 7 betűméret, 10 szövegstílus, 8 szövegkeret,  
valamint aláhúzás közül választhat

•  Gyorsbillentyűk az ékezetes betűk, pénznemek és más  
szimbólumok bevitelére

•  Újratölthető lítium-ion  akkumulátorral működik – nem kell többé  
elemekre költenie és azokkal bajlódnia

• 6, 9, 12 és 19 mm szélességű DYMO® D1 címkéket használ

A csomag tartalma
 A csomag tartalma: LabelManager™ 420P feliratozógép, lítium-ion 
akkumulátor, töltőadapter, kezdő D1 címkekazetta, USB kábel,  
gyors útmutató, valamint garanciakártya.

DYMO Label™ v.8 szoftver 
DYMO Label™ v.8 szoftver segítségével bármely betűtípussal és 
grafikával egyedi címkéket készíthet vállalati logóval vagy sok más 
egyébbel számítógépén ...

Sokféle alkalmazás – címkéket nyomtathat Microsoft® Word, 
Excel®, Outlook® vagy CardScan® programokból.

PC Windows® XP, Windows Vista® és 
Windows® 7 rendszereken működik.

Nagy teherbírás! 
A DYMO® LabelManager™ 420P 
egy hordozható címkekészítő erőmű.

www.dymo.com
1 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
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