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Păcăliţi rutina.

Imaginaţi-vă cât de multe aţi putea realiza cu puţin ajutor şi ceva mai mult timp, în fiecare zi.  

Produsele DYMO® vi le pot oferi pe ambele. Indiferent dacă lucraţi la birou, acasă sau într-un  

spaţiu industrial, DYMO® are ceea ce vă trebuie pentru fi organizat şi pentru a vă îndeplini 

sarcinile de fiecare zi – în mai puţin timp şi cu mai puţin efort decat acum.  

Iată o dovadă de inteligenţă.

Birou 4
Acasă 34
Industrial 42
Compaaraţi 50
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Economisiţi timp. Economisiţi bani.  
Din când în când, preveniţi dezastrele.
Produsele de birou DYMO® vă permit să realizaţi mai multe cu mijloace mai puţine –  

şi să faceţi mici miracole care pot aduce progrese importante în afacerea dumneavoastră.  

Tipăriţi orice etichetă de care aveţi nevoie în câteva secunde, fără complicaţiile colilor cu etichete.  

Realizaţi mai multe printr-o etichetare avansată la computer sau în timpul deplasărilor. 
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Birou
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Soluţii de etichetare de birou
Expediaţi prin poştă. Organizaţi. Impresionaţi. Economisiţi.

Dacă există o etichetă care vă poate ajuta să vă derulaţi afacerea mai simplu, aceea este cea tiparita cu  
un aparat de etichetat DYMO®. Sunt rapide, uşor de utilizat şi benefice pentru o afacere. Graţie aparatului  
de etichetat DYMO® LabelManager™, puteţi denumi şi identifica documente, etichetand tăvi, suporturi de 
stocare computerizate şi mai multe altele cu etichete lizibile. Carcasele de CD-uri/DVD-uri, dosarele şi alte 
articole de birou pot primi coduri de culori pentru o indentificare facila, pentru a indica tipul de material pe 
care îl conţin sau gradul de confidenţialitate al acestora.
Aparatele de etichetat DYMO® LabelWriter™ nu necesită niciodată cerneală sau toner. Etichetaţi, trimiteţi 
corespondenţa şi îndosariaţi mai inteligent cu software-ul brevetat DYMO Label™ v.8, care vă permite să 
creaţi şi să tipăriţi etichete pentru adrese, transport, dosare şi coduri de bare, plus ecusoane şi multe altele 
– toate fără muncă suplimentară şi fără probleme de tipărire a colilor cu etichete pe o imprimantă standard.

Organizaţi-vă  
dosarele şi arhivele
Găsiţi mai rapid orice dosar  
cu ajutorul etichetelor alb-negru  
pentru dosare dosare suspendate, 
fişete şi sertare.

Etichetaţi-vă  
suporturile de stocare
Aruncaţi markerul – etichetaţi CD-urile,  
DVD-urile şi alte suporturi de stocare  
cu etichete elegante, uşor de citit,  
cu un aspect profesional.

Gestionarea  
vizitatorilor
Impresionaţi vizitatorii şi implementaţi  
măsuri de siguranţă cu ecusoane  
personalizate – inclusiv cu sigla  
companiei dumneavoastră.

Aplicaţi adresa pe corespondenţa 
dumneavoastră
Tipăriţi etichete cu adrese clare,  
precise, profesionale şi timbrare*  
care le însoţeşte la viteze de până  
la 71 de etichete pe minut**.

** Etichetă de adrese cu 4 rânduri* Timbrarea se poate tipări cu DYMO® LabelWriter™ în prezent în Marea Britanie, Franţa, Olanda, Germania şi Elveţia.

ETICHETE ETICHETE

ETICHETEETICHETE
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Etichetaţi rapid orice
Etichetele standard D1 sunt  
perfecte pentru majoritatea  
operaţiunilor de etichetare şi  
de organizare – dosare, bibliorafturi,  
spaţii de depozitare şi multe altele.

Aplicaţi etichete pe  
suprafeţe dificil de etichetat
Etichetele flexibile de înaltă performanţă  
D1 prezintă un adeziv permanent  
care rămâne fixat pe suprafeţe  
curbate, texturate sau chiar neregulate.

Aplicaţi etichete  
permanente
Etichetele permanente de înaltă  
performanţă D1 combină adezivul  
permanent cu rezistenţa la zgârieturi  
şi la apă  – pentru etichete care rămân  
la locul lor şi îşi păstrează lizibilitatea. 

Corespondenţă 
Gestionarea vizitatorilor  
Gestionarea  
  suporturilor de stocare 
Organizare 
Îndosariere

ETICHETE

ETICHETE

ETICHETE
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Gama LabelManager™

Organizaţi orice spaţiu de lucru sau de depozitare în câteva minute.

Aparatele de etichetat electronice DYMO® LabelManager™ dispun de caracteristici inspirate de  
consumatori: editare cu ecran tactil, ecran mare cu previzualizare înaintea tipăririi şi interfeţe uşor  
de utilizat, taste pentru acces rapid şi multe altele. În plus, modelele LabelManager™ selectate  
funcţionează cu un acumulator reîncărcabil care elimină inconvenientele, cheltuielile şi risipa de  
baterii alcaline. Alegeţi modelul LabelManager™ potrivit pentru dumneavoastră – şi vedeţi cât  
de rapid şi de uşor puteţi organiza cel mai aglomerat birou, fişet, dulap sau spaţiu.

Acumulator 
reîncărcabil

ETICHETE

LabelManager™ Wireless PnP
Wireless Plug and Play Label Maker for PC

The first wireless label maker from DYMO® –  
easy to use and easy to share.  
With simple plug, type, print functionality, PLUS built-in wireless capability,  
this is a label maker anyone can use and everyone can share. 

•	 Share with others in your wireless network - easy set-up
•	  Customize labels with any fonts or graphics on your computer through the  

PC* connection
•	 Print crystal-clear graphics, barcodes, and logos at 300 dpi resolution
•	 Make multi-label printing easier with automatic label cutter
•	  Create a wide variety of DYMO® D1 labels in 6, 9, 12, 19, 24 mm  

widths and multiple colours

*   Compatibil cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0969000 LabelManager™ Wireless PnP WE Negru/Argintiu 1/6

S0969010 LabelManager™ Wireless PnP SE/TK Negru/Argintiu 1/6

S0969020 LabelManager™ Wireless PnP NE Negru/Argintiu 1/6

S0969030 LabelManager™ Wireless PnP CZ/HU/PL Negru/Argintiu 1/6

S0969040 LabelManager™ Wireless PnP UK/HK Negru/Argintiu 1/6
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Gama LabelManager™

În fine, tipărirea unei etichete  
este rapidă şi facilă!  

La aparatul de etichetat DYMO®   LabelManager™ PnP nu 
este necesară instalarea niciunui software - este suficient 
să îl conectaţi la PC şi veţi crea etichete cu un aspect 
deosebit cu viteza cu care puteţi introduce textul!

•	  Conectaţi prin USB la PC* 
•	  Nu este necesară instalarea niciunui software – software-ul 

încorporat apare pe ecranul computerului, gata de utilizare 
•	  Personalizaţi eticheta cu orice fonturi sau elemente grafice  

din computerul dumneavoastră
•	  Acumulatorul se încarcă prin conexiunea USB –  

nu este necesar un adaptor de priză şi nici baterii AA
•	 Utilizează benzi DYMO® D1 de 6 mm, 9 mm şi 12 mm

*   Compatibil cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

LabelManager™ PnP
Aparat de etichetat de tip „Plug and play” pentru PC

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0915350 LabelManager™ PnP GB/NL/BE/FR/DE Negru/Argintiu 1/6

S0915360 LabelManager™ PnP CZ/HU/PL Negru/Argintiu 1/6

S0915370 LabelManager™ PnP IT/PT/ES/TR Negru/Argintiu 1/6

S0915380 LabelManager™ PnP SE/DK/NO/FI Negru/Argintiu 1/6

S0915390 LabelManager™ PnP UK+HK Negru/Argintiu 1/6

Acumulator 
reîncărcabil

Acumulator 
reîncărcabil

ETICHETEETICHETE

The first standalone office touch screen  
label maker from DYMO®.
•	  Large, full-colour touch screen – a DYMO® first! Just tap to create,  

edit and format labels with ease
•	  Speed text entry on the computer-style keyboard with country-specific layout
•	 Eliminate the hassle of manual cutting with an automatic label cutter
•	  Customise your labels with 10 fonts, 25 font sizes, 32 text styles,  

5 boxes and 325 built-in symbols and clip-art images
•	 Prints crystal clear graphics, barcodes and logos at 300 dpi resolution
•	  Connect to your PC or Mac®* and use DYMO Label™ software to  

customise your label with fonts or graphics - even download them for  
editing and printing on the go

•	  Share without losing your settings – new user profiles let you store, settings  
and data for up to 5 different users

•	 Store over 500 labels on your machine
•	 Label fast – prints twice as fast as other DYMO® label makers
•	  Avoid the cost and waste of disposable batteries with the rechargeable  

battery pack
•	  Create a wide variety of DYMO® D1 labels in 6, 9, 12, 19, 24 mm  

widths and multiple colours

*   Compatibil cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

LabelManager™ 500TS
Touch Screen Label Maker with PC or Mac® Connection

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0946400 LabelManager™ 500TS QWERTY SE+NL/TK  Negru/Argintiu 1/6

S0946410 LabelManager™ 500TS QWERTY NE Negru/Argintiu 1/6

S0946420 LabelManager™ 500TS QWERTY UK/HK Negru/Argintiu 1/6

S0946430 LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL Negru/Argintiu 1/6

S0946440 LabelManager™ 500TS AZERTY FR/BE Negru/Argintiu 1/6

S0946450 LabelManager™ 500TS QWERTZ DE/AT Negru/Argintiu 1/6
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LabelManager™ 420P
Aparat de etichetat portabil,  
de înaltă performanţă cu conectare la PC

Echipa dumneavoastră munceşte  
mai mult, mai rapid, mai inteligent. 
Alegeţi aparatul de etichetat conceput 
pentru durabilitate.
Aparatul de etichetat DYMO® LabelManager™ 420P 
reprezintă o alegere excelentă pentru orice persoană  
care are nevoie de etichete pentru a crea un spaţiu  
de lucru mai eficient şi mai productiv.

•	  Utilizaţi-l în mod independent – sau conectaţi prin USB la PC*  
şi folosiţi software-ul DYMO Label™ pentru a tipări coduri de bare, 
sigle, etichete de lot din fişiere de date şi multe altele

•	  Afişaj mare, de 4 rânduri, cu lumină de fundal – prezintă efectele 
de text pe ecran înainte de tipărire: 8 fonturi, 7 dimensiuni de font, 
10 stiluri de text, 8 casete plus subliniere

•	  Alimentat cu un acumulator reîncărcabil – fără  
cheltuielile şi inconvenientele bateriilor AA care se aruncă

•	  Utilizează benzile DYMO® D1 cu lăţimi de  
6 mm, 9 mm, 12 mm şi 19 mm

*   Compatibil cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0915440 LabelManager™ 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE Negru 1/6

S0915450 LabelManager™ 420P ABC SE/DK/NO/FI Negru 1/6

S0915460 LabelManager™ 420P ABC IT/PT/ES/TR Negru 1/6

S0915470 LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL Negru 1/6

S0915490 LabelManager™ 420P ABC UK+HK Negru 1/6

LabelManager™ 360D
 Aparat de etichetat pentru birou, reîncărcabil

Mai multă putere. Mai multe funcţii.  
Gata cu bateriile AA.
Aparatul DYMO® LabelManager™ 360D reîncărcabil oferă  
funcţii de etichetare inspirate de consumatori – şi elimină  
inconvenientele, cheltuielile şi eliminarea bateriilor AA.

•	 Ecranul mare, de 40 x 70 mm, afişează textul etichetei pe 2 rânduri
•	  Afişajul grafic prezintă efectele de text pe ecran înainte de tipărire
•	 7 dimensiuni de font, 3 fonturi, 7 stiluri de text şi 8 stiluri de casetă
•	 Memorie cu 9 spaţii şi funcţie de „salvare text”
•	 Tipăreşte până la 10 exemplare din aceeaşi etichetă
•	 Tipăreşte pe benzi DYMO® D1 cu lăţimi de 6, 9, 12 şi 19 mm
•	 Tipăriţi 1 sau 2 rânduri per etichetă (cu lăţimi de 9, 12 sau 19 mm)
•	  Tastatura asemănătoare cu cea a computerului, cu o dispunere  

a literelor specifică ţării, măreşte viteza de introducere a textului
•	  Acces rapid la simbolurile speciale, inclusiv semnele  

de punctuaţie, monede şi diacritice (de exemplu é, à, ç etc.)
•	 Include un acumulator reîncărcabil şi un cablu de încărcare

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0879510 LabelManager™ 360D AZERTY FR/BE Negru/Argintiu 1/6

S0879520 LabelManager™ 360D QWERTZ DE/AT Negru/Argintiu 1/6

S0879500 LabelManager™ 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK Negru/Argintiu 1/6

S0879480 LabelManager™ 360D QWERTY SE/DK/NO/FI Negru/Argintiu 1/6

S0879490 LabelManager™ 360D QWERTY GB/HK Negru/Argintiu 1/6

S0879470 LabelManager™ 360D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Negru/Argintiu 1/6

Acumulator 
reîncărcabil

ETICHETEAcumulator 
reîncărcabil

ETICHETE
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LabelManager™ 210D
Aparat de etichetat universal cu ecran mare

Fluxul logic al tastelor şi ecranul  
mare fac ca etichetarea de birou  
să fie rapidă şi facilă.
Cu ecranul său mare, navigarea simplă şi tastele de acces  
rapid, aparatul DYMO® LabelManager™ 210D realizează rapid  
orice operaţiune de etichetare din birou.

•	  Afişajul grafic mare prezintă efectele de text pe ecran înainte de imprimare
•	 Navigare uşoară  încă de la început
•	  Taste de acces rapid pentru simboluri, semne  

de punctuaţie şi diacritice (de exemplu é, à, ç ...)
•	 6 dimensiuni de font, 7 stiluri de text şi 8 stiluri de casetă
•	 Memorie cu 9 spaţii şi funcţie de „salvare text”
•	 Tipăreşte până la 10 exemplare din aceeaşi etichetă
•	 Tipăreşte pe etichete DYMO® D1, cu lăţimi de 6, 9 şi 12 mm
•	 Tipăriţi 1 sau 2 rânduri per etichetă (cu lăţimi de 9 sau 12 mm)
•	  Funcţionează cu 6 baterii AA (nu sunt incluse) sau cu adaptor  

c.a. opţional (nu este inclus)

Cod Descriere Culoare Cant.  
pachet

S0784430 LabelManager™ 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Negru/Argintiu 1/6

S0784440 LabelManager™ 210D QWERTY GB Negru/Argintiu 1/6

S0815540 LabelManager™ 210D QWERTY SE/DK/NO/FI Negru/Argintiu 1/6

S0784450 LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK Negru/Argintiu 1/6

S0784460 LabelManager™ 210D AZERTY FR/BE Negru/Argintiu 1/6

S0784470 LabelManager™ 210D QWERTZ DE/AT/CH Negru/Argintiu 1/6

ETICHETE

Gama LabelManager™

LabelManager™ 280
Rechargeable Handheld Label Maker with PC  
Connection

Smart, versatile – with all  
the right connections.
Fast, uninterrupted labeling with a computer-style keyboard, 
fast-formatting keys and long-lasting rechargeable battery. 
Plus, PC* connectivity lets you customise labels with your  
own fonts and graphics. 

•	  Customise labels with any fonts and graphics on your computer 
through PC* connection 

•	  Type text quickly on the computer-style (QWERTY) keyboard  
with country-specific layout

•	  Avoid the cost and waste of disposable batteries with  
a rechargeable battery pack

•	 Edit text easily with one-touch fast-formatting keys
•	  Create a wide variety of DYMO® D1 labels in 6, 9, 12 mm widths  

and multiple colours

*   Compatibil cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

Cod Descriere Culoare Cant.  
pachet

S0968920 LabelManager™ 280 QWERTY SE+NL/TK Negru 1/6

S0968960 LabelManager™ 280 QWERTY UK/HK Negru 1/6

S0968930 LabelManager™ 280 QWERTY NE Negru 1/6

S0968940 LabelManager™ 280 QWERTY CZ/HU/PL Negru 1/6

S0968950 LabelManager™ 280 AZERTY FR/BE Negru 1/6

S0968970  LabelManager™ 280 QWERTZ DE/AT Negru 1/6

S0968980   LabelManager™ 280 QWERTY AUS/NZ Negru 1/6

Acumulator 
reîncărcabil

ETICHETE
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Accesorii LabelManager™ 
Oferiţi-vă mai multe opţiuni cu ajutorul acestor produse opţionale utile

LabelManager™ 160
Aparat de etichetat uşor de utilizat, cu taste inteligente  
acţionate cu o singură atingere

Începeţi să vă organizaţi biroul şi  
să vă spuneţi povestea – o etichetă 
făcută la timp.
•	  Introduceţi textul uşor pe tastatura stil-computer,  

cu o dispunere a literelor specifică ţării
•	  Formataţi rapid cu tastele inteligente acţionate cu o singură atingere 

pentru dimensiunea textului, bold, italic, subliniat/casetă şi text vertical
•	  Vedeţi cum va arăta eticheta dumneavoastră înainte  

de tipărire – previzualizare pe display-ul LCD mare
•	 Alegeţi din 6 dimensiuni de font, 8 stiluri de text, 4 casete plus subliniere
•	  Adăugaţi impact profesional şi claritate etichetelor dumneavoastră  

cu 228 simboluri şi imagini clip-art; folosiţi tasta de acces rapid pentru  
a introduce semnele de punctuaţie

•	  Maximizaţi durata de funcţionare a bateriei cu funcţia de oprire automată 
care opreşte aparatul de etichetat atunci când nu este utilizat

•	  Tipăriţi din nou ultima etichetă, fără a reintroduce textul,  
utilizând opţiunea de memorare a ultimei etichete

•	  Alimentat cu 6 baterii AAA (nu sunt incluse) sau cu adaptor  
a.c. opţional (comercializat separat)

•	 Utilizează benzi DYMO® D1 cu lăţimi de 6 mm, 9 mm şi 12 mm

Cod Descriere Culoare Cant. 
ambalată

S0946310 LabelManager™ 160 QWERTY SE+NL/TK Negru 1/6

S0946320 LabelManager™ 160 QWERTYUK/HK Negru 1/6

S0946330 LabelManager™ 160 1QWERTYNE Negru 1/6

S0946340 LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL Negru 1/6

S0946350 LabelManager™ 160 AZERTY FR/BE Negru 1/6

S0946360 LabelManager™ 160 QWERTZ DE/AT Negru 1/6

ETICHETE

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0721430 Adaptor D1 M/C 240V GB Negru 1/1

S0721440 Adaptor D1 M/C 240V EUR Negru 1/1

Adaptor c.a.

Funcţionează cu toate modelele LabelManager™ şi LabelPoint™, cu  
excepţia LabelManager™ PnP Wireless, 420P, PnP, 280, 260P şi 360D. 

Introduceţi textul

Formataţi

Tipăriţi

Sistem de etichetare şi accesorii 
pentru aparatele de etichetat LabelManager™ şi LabelPoint™
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Sistem de etichetare 
pentru aparatele de etichetat LabelManager™ şi LabelPoint™

Detaşabile  
numai pentru Benzile Standard   
Benzile pot fi îndepărtate fără a  
rămâne urme de adeziv

Pentru suprafeţe multiple   
Aderă la majoritatea suprafeţelor 
curate, plane, inclusiv plastic,  
hârtie, metal, lemn şi sticlă

Strat de bază uşor de dezlipit  
Stratul de bază se  
îndepărtează cu uşurinţă pentru  
o aplicare rapidă şi simplă

Rezistente la apă   
Rezistente la apă, uleiuri, grăsimi  
şi la majoritatea solvenţilor mai slabi

Rezistente la radiaţii ultraviolete  
Rezistă la expunerea solară fără  
a se decolora sau a se desprinde

Rezistente la temperatură  
Rezistă la temperaturi  
de la -18° la 90°C

Adeziv permanent  
numai pentru benzile  
de înaltă performanţă 
Greu de îndepărtat  
(pot rămâne resturi)

Benzile DYMO® D1 standard şi de înaltă performanţă

Benzi DYMO® D1
Create special pentru aparatul dumneavoastră de etichetat DYMO® Label Manager™ sau LabelPoint™,  

benzile DYMO® D1 oferă performanţele şi varietatea de care aveţi nevoie pentru orice operaţiune  

de etichetare – în interior sau în exterior, în biroul dumneavoastră, în atelier, în magazin sau în oricare  

alt loc în care lucraţi.

•	  Ambalate în casete practice – introduceţi-le pur şi simplu în aparatul de etichetat şi începeţi etichetarea
•	 Pretaiere pentru „Dezlipire uşoară” pentru o aplicare fără probleme
•	 Tehnologie de tipărire prin termotransfer – nu necesită cerneală sau toner
•	 Disponibile în 12 culori şi 5 lăţimi diferite
•	 Alegeţi eticheta adecvată pentru orice operaţiune, din variantele standard, flexibile şi permanente

 
Care sunt benzile de etichete compatibile cu aparatul dumneavoastră de etichetat DYMO®?

Benzile de etichete D1 selectate sunt, de asemenea, adecvate pentru următoarele echipamente DYMO®:  
1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350,  
LabelWriter™ Duo, LabelManager™ 260P, LabelManager™ 350 , LabelManager™ 120P, LabelManager™ 220P, LabelManager™ 450D, LabelManager™ PCII. 

Models 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

LabelManager™ Wireless PnP √ √ √ √ √

LabelManager™ 500TS √ √ √ √ √

LabelManager™ PnP √ √ √ – –

LabelManager™ 420P √ √ √ √ –

LabelManager™ 360D √ √ √ √ –

LabelManager™ 280 √ √ √ – –

LabelManager™ 210D √ √ √ – –

LabelManager™ 160 √ √ √ – –
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Benzile DYMO® D1 de înaltă performanţă 
Benzile DYMO® D1 de înaltă performanţă se utilizează la aplicaţii solicitante – cum ar fi suprafeţe puternic texturate sau curbate. 
Au o pretaiere  pentru dezlipire uşoară, pentru aplicări permanente fără probleme. Disponibile în lăţimi de 12 mm şi 19 mm.

Nu sunt compatibile cu echipamentele DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4500 şi DYMO® 5000.

Culoare Lungime = 7 m 6 mm1 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

ABC negru pe transparent S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

ABC negru pe alb S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

ABC negru pe galben S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

ABC negru pe albastru – S0720710 S0720560 S0720860 S0720960

ABC negru pe verde – S0720740 S0720590 S0720890 S0720990

ABC negru pe roşu – S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

ABC alb pe transparent – – S0720600 S0720900 S0721000

ABC alb pe negru – – S0720610 S0720910 S0721010

ABC albastru pe alb – S0720690 S0720540 S0720840 S0720940

ABC albastru pe transparent – – S0720510 – –

ABC roşu pe alb – S0720700 S0720550 S0720850 S0720950

ABC roşu pe transparent – – S0720520 – –

Cantitate în pachet 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Lăţime

1  Benzile de etichete de 6 mm nu au pretaiere

Benzile flexibile pentru  
suprafeţe curbate şi texturate
Benzile DYMO® D1 flexibile din nailon sunt prevăzute  
cu un adeziv permanent şi sunt perfecte pentru etichetarea 
suprafeţelor curbe sau texturate, pentru marcarea cablurilor  
şi pentru etichetarea oricărei suprafeţe care nu este  
uniformă sau plană

Etichete permanente care  
nu îşi modifică poziţia
Benzile permanente DYMO® D1 din poliester arată  
la fel ca benzile noastre standard, dar au un adeziv  
permanent care fixează eticheta la locul său definitiv.

Culoare Lungime = 5,5 m 12 mm 19 mm

ABC negru pe alb S0718060 S0718070

Cantitate în pachet 1/5 1/5

Lăţime

Culoare Lungime = 3,5 m 12 mm 19 mm

ABC negru pe alb S0718040 S0718050

Cantitate în pachet 1/5 1/5

Lăţime

Benzile DYMO® D1 standard
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Sistem cu două etichete DYMO® D2
Combină ribonul şi benzile pentru a crea 3 combinaţii de culori şi pentru a tipări într-o varietate de lăţimi ale etichetelor.

Benzi D2
Benzi de etichete DYMO®, autoadezive şi cu fantă posterioară1 pentru a facilita separarea.

1 Benzile de 6 mm nu prezintă pretaiere

Culoare 6 mm1  x 10 m 12 mm x 10 m 19 mm  x 10 m 24 mm  x 10 m 32 mm x 10 m

transparent – – S0721140 – –

alb S0721030 S0721090 S0721150 S0721210 S0721250

galben – S0721120 S0721180 – S0721280

Cantitate 
pachet 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Compatibile  
cu

LabelManager™ 
9000, PC-10

DYMO®  
6000, 9000

LabelManager™ 
9000, PC-10

DYMO®  
6000, 9000

LabelManager™ 
9000, PC-10

DYMO®  
6000, 9000

LabelManager™ 
9000, PC-10
DYMO® 9000

LabelManager™ 
9000, PC-10
DYMO® 9000

l x L

Riboane D2
Riboane care se utilizează în paralel cu benzile  D2.

Culoare 19 mm x 50 m 32 mm2  x 50 m

ABC negru S0721300 S0721330

Cantitate pachet 1/5 1/5

l x L

Sistem de etichetare 
pentru aparatele de etichetat LabelManager™ şi LabelPoint™
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Aparate de  
embosat

DYMO® 1540
Aparat de birou pentru etichetare prin embosare

Creează etichete embosate uşor vizibile
Accesibile, durabile şi uşor de utilizat –  
nu este necesară alimentarea.

•	   Include roţi interschimbabile pentru  
embosarea etichetelor orizontale sau verticale

•	 Taie etichete cu cotoare uşor de desprins
•	 Utilizează benzi DYMO® 3D de 9 mm
•	 Corp din plastic, cu greutate redusă pentru un confort sporit

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0720020 DYMO® 1540 9mm DE/CH.200 Albastru 1/12

S0720040 DYMO® 1540  9mm ES/PT.200 Albastru 1/12

S0720010 DYMO® 1540 9mm AM.200 Albastru 1/12

Etichete embosabile DYMO® 3D

Etichetele pentru embosare DYMO® 3D din plastic aderă la orice suprafaţă netedă, curată – 

şi sunt rezistente la apă, coroziune, abraziune şi majoritatea substanţelor chimice. Indiferent 

dacă le utilizaţi în interior sau în exterior, puteţi fi siguri că sunt durabile – şi nu se dezlipesc.

Benzi pentru embosare 3D

Culoare Blister cu 3 role
9 mm x 3 m

În casetă
9 mm x 3 m

negru S0847730 S0898130

albastru S0847740 S0898140

roşu – S0898150

verde – S0898160

roşu + albastru + negru S0847750 –

Cantitate în pachet 1/5 1/10

Tăiere cotor  
Aparatele de embosare DYMO® sunt 
echipate cu un sistem de tăiere a 
cotorului pentru îndepărtarea facilă a 
benzii de protectie a adezivului
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Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0838820 LabelWriter™ 450 Turbo ENG/FR/NL/DE Argintiu/Negru 1/6

S0838830 LabelWriter™ 450 Turbo HUN/CZ/PL/SK Argintiu/Negru 1/6

S0838840 LabelWriter™ 450 Turbo IT/ES/PT/TR Argintiu/Negru 1/6

S0838850 LabelWriter™ 450 Turbo SV/DA/NO/FI Argintiu/Negru 1/6

S0838860 LabelWriter™ 450 Turbo ENG-UK/HK Argintiu/Negru 1/6

Gama LabelWriter™

Aplicaţi etichetele mai rapid.  
Trimiteţi corespondenţa mai inteligent. Îmbunătăţiţi aspectul!

Conectaţi aparatul de etichetat DYMO® LabelWriter™ la PC şi sunteţi gata să tipăriţi etichete cu adrese,  
pentru dosare, ecusoane şi multe altele. Alegeţi LabelWriter™ 450 pentru tipărirea etichetelor obişnuite  
sau un model care tipăreşte şi dimensiuni şi stiluri suplimentare pentru etichete. Aparatele de etichetat 
LabelWriter™ permit obţinerea cu uşurinţă a unor rezultate deosebite. Tehnologia de tipărire termică  
elimină definitiv costul cernelii sau al tonerului şi complicaţiile colilor cu etichete. Modul grafic cu rezoluţie 
îmbunătăţită permite obţinerea de texte, grafice şi coduri de bare de o claritate deosebită. Modul de  
repaus economiseşte energie. Amplasaţi aparatul oriunde – designul său nou, compact, se încadrează  
în orice spaţiu de lucru modern.

LabelWriter™ 450 Turbo
Aparat de etichetat de mare viteză pentru PC 

Aparatul LabelWriter™ 450 Turbo tipăreşte etichete impresionante  
la viteze foarte mari, ducând etichetarea de birou la un alt nivel.

•	  Oferă calitate superioară a etichetelor şi flexibilitate cu putere  
şi viteză, pentru ca dumneavoastră să economisiţi timp şi bani

•	  Tipăreşte cu viteză mare până la 71 de etichete pe minut  
(etichetă de adrese cu 4 rânduri)

•	 Cu 40% mai rapid decât LabelWriter™ 450
•	  Include un software brevetat DYMO Label™ v.8 care  

include peste 100 de stiluri şi machete de etichete

ETICHETE

Cerinţe de sistem pentru toate 
aparatele de etichetat LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista®,  
 sau Windows® 7 
 
Port USB, 50 MB spaţiu  
pe hard disc şi unitate CD-ROM

* Etichetă de adrese cu 4 rânduri

etichete/
min.*
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LabelWriter™ 450
Aparat de etichetat profesional pentru PC

Gama LabelWriter™ 450

LabelWriter™ 450 Twin Turbo
Aparat de etichetat cu două role pentru PC

Tipărire eficientă a etichetelor  
obişnuite pentru orice buget
Soluţie profesională de etichetare şi trimitere a 
corespondenţei pentru biroul dumneavoastră aglomerat.

•	  Tipăreşte până la 51 de etichete pe minut  
(etichetă de adrese cu 4 rânduri)

•	  Include un software brevetat DYMO Label™ v.8 care  
include peste 100 de stiluri şi machete de etichete

Etichetaţi şi trimiteţi corespondenţă  
cu maximum de eficienţă
Aparatul de etichetat DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo 
este dotat cu două role de etichete, astfel încât să puteţi  
tipări şi etichete chiar mai rapid. 

•	  Pentru a mări eficienţa procesului de expediere şi etichetare,  
este necesar să dispuneţi în permanenţă de două role cu etichete 
pregătite pentru tipărire

•	  Utilizatorii cu volume ridicate pot utiliza formate de etichete identice 
pe ambele părţi şi pot trece automat la a doua rolă de etichete  
atunci când prima s-a epuizat

•	  Tipăreşte cu viteză mare – până la 71 de etichete pe minut (etichetă 
de adrese cu 4 rânduri); cu 40% mai rapid decât LabelWriter™ 450

•	  Include un software brevetat DYMO Label™ v.8 care  
include peste 100 de stiluri şi machete de etichete

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0838770 LabelWriter™ 450 ENG/FR/NL/DE Argintiu/Negru 1/6

S0838780 LabelWriter™ 450 HUN/CZ/PL/SK Argintiu/Negru 1/6

S0838790 LabelWriter™ 450 IT/ES/PT/TR Argintiu/Negru 1/6

S0838800 LabelWriter™ 450 SV/DA/NO/FI Argintiu/Negru 1/6

S0838810 LabelWriter™ 450 ENG-UK/HK Argintiu/Negru 1/6

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0838870 LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG/FR/NL/DE Argintiu/Negru 1/3

S0838880 LabelWriter™ 450 Twin Turbo HUN/CZ/PL/SK Argintiu/Negru 1/3

S0838890 LabelWriter™ 450 Twin Turbo IT/ES/PT/TR Argintiu/Negru 1/3

S0838900 LabelWriter™ 450 Twin Turbo SV/DA/NO/FI Argintiu/Negru 1/3

S0838910 LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG-UK/HK Argintiu/Negru 1/3

ETICHETEETICHETE

* Etichetă de adrese cu 4 rânduri* Etichetă de adrese cu 4 rânduri

etichete/
min.*

etichete/
min.*
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LabelWriter™ 450 Duo
Aparat de etichetat pe etichete din hârtie  
şi benzi D1 pentru P

LabelWriter™ 4XL
Aparat de etichetat cu format lat,  
de mare viteză, pentru utilizare masivă

Tipăriţi cea mai mare varietate de  
etichete DYMO® cu un aparat versatil
Având capacitatea de a tipări etichete din hârtie şi benzi 
D1 din plastic permanente, sunteţi gata să abordaţi orice 
activitate de etichetare.  

•	  Tipăreşte etichete de hârtie şi benzi DYMO® D1 din plastic 
permanente într-o diversitate de culori şi dimensiuni

•	 Benzile din plastic 
•	  DYMO® D1 sunt persistente, durabile şi ideale pentru etichetarea 

echipamentelor precum computere, PDA-uri, telefoane, fişete, 
imprimante etc.

•	  Tipăreşte etichetele din hârtie cu o viteză de până la  
71 de etichete pe minut (etichetă de adrese cu 4 rânduri),  
cu 40% mai rapid decât LabelWriter™ 450

•	  Include un software brevetat DYMO Label™ v.8 care  
include peste 100 de stiluri şi machete de etichete

Efectuaţi operaţiuni de etichetare  
în volume ridicate pentru expediere,  
corespondenţă şi afaceri
Instalaţi un aparat de etichetat DYMO® LabelWriter™ 4XL în  
biroul sau în spaţiul dumneavoastră de lucru şi veţi fi gata  
pentru orice activitate de etichetare sau expediere a 
corespondenţei care poate apărea. Tipăriţi etichete de mari 
dimensiuni pentru expediere şi depozit. Plus peste 100 stiluri 
de etichete, cum ar fi dosare, ecusoane şi multe altele. 

•	  Tipăreşte etichete cu o lăţime de până la 10 cm – inclusiv etichete 
pentru corespondenţă în volume mari şi alte etichete de format mare, 
cum ar fi etichete de transport integrate de 104 x 159 mm, etichete 
de depozitare, etichete cu coduri de bare şi etichete de identificare 

•	  Tipăriţi alte zeci de stiluri şi dimensiuni de etichete pentru adrese,  
dosare, ecusoane şi multe altele

•	  Tipăreşte până la 129 etichete pe minut (sau 81 mm pe  
secundă, adresă cu 4 rânduri pe etichete de mare capacitate)

•	  Se integrează cu uşurinţă în alte aplicaţii care utilizează   
Kitul de dezvoltare software (descărcare gratuită de pe dymo.com)

•	 Include software-ul brevetat DYMO Label™ v.8
•	 Tipăreşte clar text, elemente grafice şi coduri de bare la 300 dpi
•	  Include drivere pentru Windows® –  

driverele pentru Linux® pot fi descărcate
Cod Descriere Culoare Cantitate 

pachet

S0838920 LabelWriter™ 450 Duo ENG/FR/NL/DE Argintiu/Negru 1/3

S0838930 LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK Argintiu/Negru 1/3

S0838940 LabelWriter™ 450 Duo IT/ES/PT/TR Argintiu/Negru 1/3

S0838950 LabelWriter™ 450 Duo SV/DA/NO/FI Argintiu/Negru 1/3

S0838960 LabelWriter™ 450 Duo ENG-UK/HK Argintiu/Negru 1/3

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0904950 LabelWriter™ 4XL EMEA Argintiu/Negru 1/2

S0904960 LabelWriter™ 4XL ENG-UK/HK Argintiu/Negru 1/2

ETICHETE ETICHETE ETICHETE

** Adrese cu 4 rânduri pe etichete de mare capacitate* Etichetă de adrese cu 4 rânduri

etichete/
min.*

etichete/
min.**
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SDK

Gama LabelWriter™ 450

Kit dezvoltare software
Folosiţi kiturile DYMO® de dezvoltare software (SDK)  
pentru a integra uşor şi rapid tipărirea etichetelor  
DYMO® în orice aplicaţie Windows® sau Linux®.

•	  SDK-urile DYMO® oferă suport de tipărire pentru întreaga gamă  
de aparate DYMO®, inclusiv din gama LabelWriter™ 400 şi 450,  
4XL, LabelManager™ 420P, 450D şi PnP.

•	  Vizitaţi www.dymo.com/developerprogram pentru a descărca  
gratuit documentaţia SDK – vizitaţi şi înregistraţi-vă pe site-ul  
nostru dedicat cu soluţii integrate www.dymo.com/var pentru  
a vizualiza toate dezvoltările şi pentru a afla cum vă putem ajuta

Server de tipărire LabelWriter™ 
Adaptor de reţea pentru aparatele  
de etichetat DYMO® LabelWriter™ 
•	  Conectează toţi utilizatorii din reţeaua computerului  

dumneavoastră la oricare dintre aparatele de etichetat  
din gama LabelWriter™ 400 sau 450

•	  Instalare simplă: Conectaţi serverul de tipărire la aparatul  
LabelWriter™ (USB) şi la reţea (Ethernet) şi veţi putea imparţi  
toate beneficiile şi opţiunile de care vă bucuraţi deja cu  
toţi utilizatorii din biroul dumneavoastră

•	  Software disponibil în limbile engleză, franceză,  
germană, olandeză şi italiană

Cod Descriere Cantitate 
pachet

S0929080 DYMO® LabelWriter™ Print Server - UE 1/10

S0929090 DYMO® LabelWriter™ Print Server - MAREA BRITANIE 1/10

Cod Descriere Cantitate 
pachet

GRATUIT DYMO® Kit dezvoltare software - SDK 1/1

Software LabelWriter™ 
Software DYMO Label™ v.8 pentru PC 

Obţineţi rezultate de etichetare  
excelente cu mult mai puţin efort 
Livrat cu fiecare aparat de etichetat LabelWriter™ 450,  
software-ul DYMO Label™ v.8 simplifică fiecare operaţiune de 
etichetare – indiferent dacă tipăriţi o singură etichetă sau sute.

•	  Software-ul DYMO Label™ v.8:  
Creaţi şi tipăriţi machetele preferate de pe PC

•	  Aplicaţii multiple: Creaţi etichete direct din Microsoft® Word, Outlook®, 
Excel® şi CardScan®, fără a fi necesar să introduceţi din nou textul

•	  Agendă integrată: Tipăriţi etichete direct  
din lista de contacte sau din agenda Outlook®

•	  Widget QuickPrint: Tipăriţi o singură etichetă rapid şi uşor
•	  Alegeţi din peste 100 de şabloane de etichete predefinite,  

care pot fi personalizate
•	  Adăugaţi sigle, elemente grafice, forme şi multe  

altele pe etichetele dumneavoastră

Cerinţe de sistem pentru toate  
aparatele de etichetat LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista® sau Windows® 7 

Port USB, 50 MB spaţiu pe hard disc şi unitate CD-ROM
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Etichete DYMO® LabelWriter™

Etichetele DYMO® LabelWriter™ utilizează un proces de tipărire termică directă – prin urmare, fără toner, fără deranj, gata  
cu murdaria! Şi, pentru că sunt ambalate în role, puteţi tipări cu uşurinţă o singură etichetă sau sute – fără blocaje ale  
colilor cu etichete, fără probleme cu macheta şi fără materiale irosite.

Tipuri de etichete:
•	  Etichete permanente pe hârtie albă: Ideale pentru majoritatea operaţiunilor de etichetare
•	  Etichete detaşabile pe hârtie albă: Pentru etichetare nepermanentă – nu lasă urme când sunt îndepărtate
•	  Etichete permanente din plastic transparent: Se poate vedea prin suprafaţa care se etichetează –  

dând impresia că se tipăreşte direct pe suprafaţă
•	  Carduri neadezive: Carduri de vizitator sau ecusoane care se utilizează  

împreună cu suporturile de ecusoane sau cu clipuri pentru ecusoane

= Permanente = Detaşabile = Neadezive

Cod S Descriere Compatibilitate Role  
per cutie

Etichete  
în rolă Tip adeziv

S0722370 Etichete de adrese (albe)
28 mm x 89 mm

LabelWriter™ gama 300,  
400 gama 400, gama 450,  

LabelWriter™ 4XL

2 130

S0722380 Etichete de culoare galbenă, roz, albastru, verde  
(sortiment) 28 mm x 89 mm 4 x 1 130

S0722400 Etichete de adrese mari (albe)
36 mm x 89 mm 2 260

S0722410 Etichete de adrese mari (transparente)
36 mm x 89 mm 1 260

S0722460 Etichete pentru dosare suspendate (albe)
12 mm x 50 mm 1 220

S0722470 Etichete pentru bibliorafturi, mici (albe)
38 mm x 190 mm 1 110

S0722520 Etichete mari cu adresa expeditorului (albe)
25 mm x 54 mm 1 500

S0722530 Etichete multifuncţionale (albe)
13 mm x 25 mm (2 sus) 1 1000

S0929120 Etichete multifuncţionale pătrate (detaşabile) 
25 mm x 25 mm 1 750

S0722540 Etichete multifuncţionale (albe)
57 mm x 32 mm 1 1000

S0722550 Etichete multifuncţionale (albe)
19 mm x 51 mm 1 500

S0722430 Etichete de transport/Etichete pentru ecusoane (albe) 
54 mm x 101 mm

 

LabelWriter™ gama 300  
(cu excepţia 310), 400 gamei 

400,  
gamei 450, LabelWriter™ 4XL

1 220

S0929100 Carduri de vizitator/ecusoane (neadezive)
51 mm x 89 mm 1 300

S0929110 Ecusoane mari (neadezive)
62 mm x 106 mm 1 250

S0722440 Etichete multifuncţionale mari
54 mm x 70 mm 1 320

S0722480 Etichete pentru bibliorafturi, mari (albe)
59 mm x 190 mm 1 110

S0722560 Etichete mici pentru ecusoane (albe)
41 mm x 89 mm 1 300

S0719250 Etichete pentru CD/DVD (albe)
Ø 57 mm 1 160

S0904980 Etichete de transport foarte mari (albe)
104 mm x 159 mm

LabelWriter™ 4XL

1 220

S0947410 Etichete de adrese de mare capacitate (albe)
89 mm x 28 mm 2 1050

S0947420 Etichete mari de transport, de mare capacitate (albe)  
102 mm x 59 mm 2 575

Kit dezvoltare software
Folosiţi kiturile DYMO® de dezvoltare software (SDK)  
pentru a integra uşor şi rapid tipărirea etichetelor  
DYMO® în orice aplicaţie Windows® sau Linux®.

•	  SDK-urile DYMO® oferă suport de tipărire pentru întreaga gamă  
de aparate DYMO®, inclusiv din gama LabelWriter™ 400 şi 450,  
4XL, LabelManager™ 420P, 450D şi PnP.

•	  Vizitaţi www.dymo.com/developerprogram pentru a descărca  
gratuit documentaţia SDK – vizitaţi şi înregistraţi-vă pe site-ul  
nostru dedicat cu soluţii integrate www.dymo.com/var pentru  
a vizualiza toate dezvoltările şi pentru a afla cum vă putem ajuta



S0722560 (11356)
Etichete mici pentru ecusoane, hârtie albă 
41 x 89 mm 
300 per rolă, 1 rolă per cutie  
detaşabile

S0929100
Etichete pentru vizitatori/ecusoane, card alb 
51 x 89 mm 
300 per rolă, 1 rolă per cutie  
neadezive

S0929110
Etichete mari pentru ecusoane, card alb 
62 x 106 mm 
250 per rolă, 1 rolă per cutie  
neadezive

Etichete pentru 
ecusoane

S0722480 (99019)
Etichete pentru bibliorafturi, mari,  
hârtie albă 
59 x 190 mm 
110 per rolă, 1 rolă per cutie  
permanente

S0719250  
(14681)

Etichete pentru CD/DVD,  
hârtie albă  
diametru 57 mm,  
160 per rolă, 1 rolă per cutie,  
permanente

Etichete pentru îndosariere  
şi depozitarea su- 
porturilor de stocare

Gama LabelWriter™ 450

S0722470 (99018)
Etichete pentru bibliorafturi, 
mici,   
hârtie albă,  
38 x 190 mm 
110 per rolă, 1 rolă per cutie  
permanente

Etichete pentru dosare suspendate,  
hârtie albă, 12 x 50 mm,  
220 per rolă, 1 rolă per cutie,  
permanente

S0722460 (99017)

S0722530 
(11353)

Etichete multifuncţionale,
hârtie albă (2 sus),  
13 x 25 mm,  
1000 per rolă,  
1 rolă per cutie,  
detaşabile
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Etichete  
de adrese

Numai pentru  
LabelWriter™ Duo

Pentru a vizualiza întreaga  
noastră gamă de benzi D1,  

vă rugăm să vizitaţi pagina 14/15.

ETICHETE

Etichete  
de  transport

S0722550 (11355)
Etichete multifuncţionale, hârtie albă,  
19 x 51 mm, 500 per rolă, 1 rolă  
per cutie, detaşabile

Etichete  multifuncţionale

S0722540 (11354)
Etichete multifuncţionale,  
hârtie albă 
57 x 32 mm 
1000 per rolă,  
1 rolă per cutie 
detaşabile

S0722440 (99015)
Etichete multifuncţionale mari, hârtie albă 
54 x 70 mm 
320 per rolă, 1 rolă per cutie,  
permanente

S0929120 Etichete multifuncţionale pătrate,  
hârtie albă 
25 x 25 mm 
750 per rolă, 1 rolă per cutie  
detaşabile

S0722380 (99011)
Etichete în culori asortate, hârtie (galben, albastru, roz, verde) 
28 x 89 mm 
130 per rolă, 4 x 1 rolă per cutie  
permanente

S0722370 (99010)
Etichete de adrese,  
hârtie albă 
28 x 89 mm 
130 per rolă, 2 role per cutie  
permanente

S0947410 –  
Numai pentru LabelWriter™ 4XL
Etichete de mare capacitate pentru adrese,  
hârtie albă,  
89 x 28 mm 
1050 per rolă, 2 role per cutie  
permanente

S0722410 (99013)
Etichete de adrese mari, din plastic transparent 
36 x 89 mm 
260 per rolă, 1 rolă per cutie  
permanente

S0904980 - Numai pentru LabelWriter™ 4XL
Etichete de transport foarte mari, hârtie albă
104 x 159 mm
220 per rolă, 1 rolă per cutie  
permanente

S0722430 (99014)
Etichetă de transport/ecuson, hârtie albă 
54 x 101 mm 
220 per rolă, 1 rolă per cutie  
permanente

S0722400 (99012)
Etichete de adrese mari,  
hârtie albă 
36 x 89 mm 
260 per rolă,  
2 role per cutie 
permanente

S0722520 (11352)
 
Etichete mari cu adresa expeditorului 
hârtie albă 
25 x 54 mm, 500 per rolă, 
1 rolă per cutie, permanente

S0947420 –  
Numai pentru LabelWriter™ 4XL
Etichete mari de transport,  
de mare capacitate,  
hârtie albă
102 x 59 mm
575 per rolă, 2 role per cutie 
permanente
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Gestionarea contactelor

Înregistraţi fiecare contact. Profitaţi de fiecare ocazie.

Cu sistemul de gestionare a contactelor CardScan®, obţinerea datelor de contact se reduce la scanarea  
unei cărţi de vizită – sau la glisarea şi plasarea textului din mesaje e-mail, pagini web şi alte documente 
online. Tehnologia premiată CardScan® introduce datele în câmpurile corecte ale unui fişier digital de 
contact. Construiţi o reţea nepreţuită de contacte de afaceri fără a scrie un singur cuvânt. Utilizaţi software-ul 
CardScan® de gestionare a contactelor, integrat în sistem, pentru a găsi rapid şi a clasifica contactele, pentru 
a genera corespondenţă sau mesaje de e-mail în masă şi multe altele.

CardScan® Executive
Sistem avansat de gestionare a contactelor pentru PC

Obţineţi, organizaţi şi gestionaţi  
contactele mai rapid ca oricând.
Transformaţi contactele în oportunităţi! Este suficient să scanaţi cărţile 
de vizită şi software-ul CardScan® introduce automat datele în câmpurile 
corespunzătoare, pentru a crea o agendă digitală indispensabilă.

•	  Include un scaner color rapid şi precis pentru cărţi de vizită,  
cu NOUL software de gestionare a contactelor CardScan® v9

•	  Scanaţi datele de contact direct de pe cărţile de vizită sau glisaţi  
datele de contact din e-mail-uri, pagini web şi documente

•	  NOUL program auxiliar pentru Microsoft Outlook® – Scanaţi cărţile  
de vizită direct în fişierul de contacte OUtlook® (numai Windows®)

•	  NOUA funcţie de Salvare ca... – salvaţi orice fişier  
CardScan® în format .csv (registru) sau .vcf (VCard)

•	  Editaţi, sortaţi, căutaţi, clasificaţi şi eliminaţi dublurile  
contactelor mai rapid şi mai uşor ca oricând

•	 Generaţi o hartă pentru adresa oricărui contact cu un singur clic
•	  Tipăriţi etichete pentru contacte cu un singur clic, cu ajutorul  

imprimantei de etichete DYMO® LabelWriter™ 400 sau gama  
LabelWriter™ 450 (comercializată separat)

•	  Sincronizaţi imediat cu Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, 
Windows® Contacts, Act!™ Standard şi Premium pentru grupuri de lucru şi  
Lotus Notes® (Windows®)

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0929140 CardScan® Executive V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP Argintiu/Negru 1/6

Include software-ul 
CardScan® v9
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Gestionarea contactelor

CardScan® Team
Sistem avansat de gestionare a contactelor  
pentru mai mulţi utilizatori, pentru PC

Partajaţi datele de contact  
cu un coleg sau cu întreaga echipă
CardScan® Team vă permite să stocaţi contacte pe un server  
de reţea, unde dumneavoastră şi echipa dumneavoastră le  
puteţi accesa şi partaja.

•	  Include 2 licenţe de software pentru partajarea datelor de contact protejate  
prin parolă cu un alt utilizator (achiziţionaţi licenţe suplimentare pentru a  
adăuga utilizatori), plus un scaner color rapid şi precis pentru cărţi de vizită,  
cu NOUL software de gestionare a contactelor CardScan® v9

•	  Scanaţi datele de contact direct de pe cărţile de vizită sau glisaţi  
şi plasaţi datele de contact din e-mail-uri, pagini web, documente

•	  NOUL program auxiliar pentru Microsoft Outlook® – Scanaţi cărţile de vizită  
direct în fişierul de contacte Outlook® (numai Windows®; program auxiliar 
disponibil de asemenea separat pentru CardScan® v8)

•	  NOUA funcţie de Salvare ca... –  
salvaţi orice fişier CardScan® în format .csv (registru) sau .vcf (VCard)

•	  NOU Interfaţă îmbunătăţită pentru utilizator – editaţi, sortaţi, căutaţi,  
clasificaţi şi eliminaţi dublurile contactelor mai rapid şi mai uşor ca oricând

•	 Generaţi o hartă pentru adresa oricărui contact cu un singur clic
•	  Tipăriţi etichete pentru contacte cu un singur clic, cu ajutorul aparat de  

etichetat DYMO® LabelWriter™ gama 400 sau 450 (comercializată separat)
•	  Sincronizaţi imediat cu Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, 

Windows® Contacts, Act!™ Standard şi Premium pentru grupuri de lucru şi  
Lotus Notes® (Windows®)

CardScan® Personal
Sistem portabil de gestionare a contactelor pentru PC

Sistem accesibil de gestionare a contactelor
Proiectat pentru profesioniştii în mişcare, CardScan® Personal  
include un scaner monocrom ultraportabil pentru cărţi de vizită  
care încape cu uşurinţă în majoritatea genţilor de laptop.

•	  Include un scaner monocrom precis pentru cărţi de vizită,  
cu NOUL software de gestionare a contactelor CardScan® v9

•	  Scanaţi datele de contact direct de pe cărţile de vizită sau  
glisaţi datele de contact din e-mail-uri, pagini web şi documente

•	 Scanerul portabil, de dimensiunea palmei, se livrează cu un săculeţ de transport
•	  NOUA funcţie de Salvare ca... –  

salvaţi orice fişier CardScan® în format .csv (registru) sau .vcf (VCard)
•	  NOU Interfaţă îmbunătăţită pentru utilizator – editaţi, sortaţi, căutaţi,  

clasificaţi şi eliminaţi dublurile contactelor mai rapid şi mai uşor ca oricând
•	 Generaţi o hartă pentru adresa oricărui contact cu un singur clic
•	  Tipăriţi etichete pentru contacte cu un singur clic, cu ajutorul aparatului  

de etichetat LabelWriter™gama 400 sau 450 (comercializată separat)
•	  Sincronizaţi imediat cu Outlook®, Outlook® Express,  

Palm®, Windows Mobile® şi Windows® Contacts

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0929150 CardScan® Team V9  
ENG/FR/DE/NL/IT/SP

Argintiu/Negru 1/6

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0929130 CardScan® Personal V9  
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Argintiu/Negru 1/6

Include software-ul 
CardScan® v9

Include software-ul 
CardScan® v9
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CardScan® şi LabelWriter™

Combinaţia perfectă pentru o gestionare fără egal a contactelor

Tipăriţi datele de contact direct din software-ul CardScan®  
cu un aparat de etichetat DYMO® LabelWriter™

Uşor de utilizat, este suficient să scanaţi orice  
carte de vizită cu scanerul CardScan® sau să glisaţi  
şi să plasaţi datele de contact din orice document  
electronic în software-ul CardScan®.

Gestionarea contactelor: 

•		Microsoft® Outlook

•	ACT!®

•		Goldmine® v6.7

•		Lotus® Notes

•	Şi	multe	altele

PDA: 

•		Dispozitive	portabile	Palm® OS

•		Pocket	PC-uri

•	Hardware		Windows	Mobile®

Smart Phone:

•		Sincronizaţi	adresele	din	 
telefonul dumneavoastră mobil

CardScan® Software
Software de gestionare a contactelor

Gestionaţi cu uşurinţă datele de contact –  
şi acţionaţi rapid asupra lor
Software-ul premiat CardScan® de gestionare a contactelor simplifică 
gestionarea, găsirea şi stabilirea legăturii cu orice contact sau grup de  
contacte – astfel puteţi profita de ocazie imediat ce aceasta apare.

•	  Atribuiţi categorii predefinite sau creaţi-vă propriile categorii,  
adăugaţi note gratuite la fiecare dintre contactele dumneavoastră

•	  Găsiţi rapid contacte cu ajutorul funcţiei de căutare în timpul tastării
•	  Sortaţi rapid după nume, telefon, companie, categorie şi altele
•	 Detectaţi automat înregistrările duble
•	  NOUL program auxiliar pentru Microsoft Outlook® – Scanaţi cărţile de vizită direct  

în fişierul de contacte Outlook® (numai Windows® pentru CardScan® Executive  
şi Team; programul auxiliar de asemenea disponibil separat pentru CardScan® v8)

•	  Generaţi e-mail-uri, plicuri, etichete de corespondenţă LabelWriter™ şi  
cartele pentru suport rotativ pentru un singur contact sau un grup de contacte

•	  Formaţi numerele de telefon ale contactelor sau găsiţi  
pe hartă locaţiile contactelor cu un singur clic

•	  Sincronizaţi imediat cu Outlook®, Outlook® Express, Palm®,  
Windows Mobile®, Windows® Contacts, Act!™ Standard şi Premium  
pentru grupuri de lucru şi Lotus Notes® (Windows®)

Cod Descriere Cantitate 
pachet

1806066 CardScan® licenţă pentru un singur utilizator 1/10

1806067 CardScan® licenţă pentru cinci utilizatori 1/10

1806065 CardScan® upgrade de la V8 la V9 –  
Numai pentru utilizatorii Executive şi Team 1/10
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Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0928980 Cântar poştal M1 1 KG Negru 1/2

S0928990 Cântar poştal M2 2 KG Argintiu/Negru 1/2

DYMO® M1 sau M2 
Cântare poştale digitale

Economisiţi timp şi bani – cântăriţi plicurile  
şi coletele mici pe biroul dumneavoastră
•	 Cântăriţi scrisori şi colete de până la 1 sau 2 kg
•	 Scutiţi drumurile până la oficiul poştal
•	  Stabiliţi cu acurateţe greutatea pentru timbrare –  

nu veţi cumpăra mai multe timbre decât este necesar
•	  Datorită dimensiunii compacte (18,5 cm L x 16,1 cm l x 4,4 cm H),  

încape pe orice birou şi în majoritatea sertarelor de birou
•	  Ecranul LCD afişează greutatea în format digital uşor de citit –  

în kg/g (0 kg 000 g) sau livre/uncii (0 lb 00,0 oz) 
•	  Funcţia de „Aşteptare” menţine greutatea afişată timp de zece secunde  

după îndepărtarea obiectului – convenabil dacă un colet sau un plic mare  
vă împiedică să vedeţi afişajul

•	  Funcţie de tară – cântăriţi obiecte aflate în recipiente,  
scăzând greutatea recipientului

•	  Închidere automată când cântarul nu este utilizat –  
se economiseşte energia bateriei

•	 Platformă de cântărire de 15 cm x 15 cm
•	 Funcţionează cu 3 baterii AAA (nu sunt incluse)

Cântare digitale DYMO® poştale  
şi pentru transporturi

DYMO® oferă o gamă completă de cântare pentru toate necesităţile dumneavoastră de corespondenţă  
şi transport. De la cântarele de corespondenţă digitale, compacte şi până la cântarul USB digital de cea 
mai mare capacitate, avem produsul potrivit pentru necesităţile dumneavoastră de corespondenţă şi 
transport. Cântarele poştale DYMO®, precise şi digitale, vă scutesc de drumurile la oficiul poştal– şi vă 
ajută să nu petreceţi mai mult timp decât este necesar. De asemenea, cu ajutorul cântarelor portabile 
pentru transporturi economisiţi timp şi bani – şi poate aveţi grijă şi de spatele dumneavoastră, deoarece 
veţi putea duce cântarul la coletele grele, nu invers.
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Cântare digitale DYMO®

Stabiliţi greutatea exactă şi  
francarea pentru plicuri şi colete 
•	 Cântăriţi plicuri şi colete de până la 5 sau 10 kg
•	  Datorită dimensiunii compacte (23,4 cm L x 21,1 cm l x 4,5 cm H), 

încape în cel mai aglomerat spaţiu de lucru şi în majoritatea  
sertarelor de birou

•	  Ecranul LCD afişează greutatea în format digital precis,  
uşor de citit – în kg/g (0 kg 000 g) sau livre/uncii (0 lb 00,0 oz) 

•	  Funcţia de „Aşteptare” cu led luminos menţine greutatea afişată  
timp de zece secunde după îndepărtarea obiectului – convenabil  
dacă un colet sau un plic mai mare vă împiedică să vedeţi afişajul

•	  Funcţie de tară – cântăriţi obiecte aflate în recipiente, scăzând 
greutatea recipientului

•	  Închidere automată când cântarul nu este utilizat –  
prelungeşte durata de funcţionare a bateriilor

•	 Platformă de cântărire de 20 cm x 20 cm
•	  Alimentat cu 3 baterii AAA (nu sunt incluse)  

sau cu cablu USB (inclus) conectat la PC
•	  Funcţionează cu Windows® XP, Windows Vista®,  

Windows® 7 sau o versiune ulterioară

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0929000 Cântar poştal USB M5 5 KG Negru/Argintiu 1/2

S0929010 Cântar poştal USB M10 10 KG Argintiu/Negru 1/2

DYMO® M5 sau M10 
Cântare poştale digitale USB

*  disponibil pentru 
citirea greutăţii  
de pe PC – vizitaţi 
www.dymo.com
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*  disponibil pentru 
citirea greutăţii  
de pe PC – vizitaţi 
www.dymo.com

Stabilesc cu precizie greutatea şi  
timbrarea pentru colete şi pachete mari
•	  Cântarul digital portabil solid pentru transporturi de mare capacitate 

poate cântări colete şi pachete de până la 50, 100 sau 180 kg
•	  Mâner încorporat, de jur împrejur, pentru uşurarea transportului –  

vă permite să transportaţi cântarul la coletele grele, nu invers
•	  Ecranul LCD detaşabil permite vizualizarea convenabilă, fie ţinut  

în mână, fie montat pe perete
•	  Afişează greutatea în format digital precis, uşor de citit – 

în kg/g (0,0 kg) sau livre/uncii (0,0 lb oz) 
•	  Funcţia de „Aşteptare” menţine greutatea afişată timp de zece  

secunde după îndepărtarea obiectului – convenabil dacă un  
colet sau un plic mare vă împiedică să vedeţi afişajul

•	  Funcţie de tară – cântăriţi obiecte aflate în recipiente,  
scăzând greutatea recipientului

•	  Închidere automată când cântarul nu este utilizat –  
prelungeşte durata de funcţionare a bateriilor

•	  Dimensiunea 40 cm x 41,5 cm (platformă de cântărire  
30 cm x 30 cm) este potrivită pentru colete mari

•	  Se alimentează cu adaptor c.a. (inclus), 3 baterii AAA  
(nu sunt incluse) sau cablu USB (inclus) conectat la PC

•	  Funcţionează cu Windows® XP, Windows Vista®,  
Windows® 7 sau o versiune ulterioară

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0929020 Cântar pentru transporturi S50 USB 50 KG UE Negru 1/2

S0929050 Cântar pentru transporturi S50 USB 50 KG MAREA BRITANIE Negru 1/2

S0929030 Cântar pentru transporturi S100 USB 100 KG UE Negru/gri 1/2

S0929060 Cântar pentru transporturi S100 USB 100 KG MAREA BRITANIE Negru/gri 1/2

S0929040 Cântar pentru transporturi S180 USB 180 KG UE Negru/ 
portocaliu 1/2

S0929070 Cântar pentru transporturi S180 USB 180 KG MAREA BRITANIE Negru/ 
portocaliu 1/2

DYMO® S50, S100 sau S180
Cântare digitale portabile USB pentru transporturi
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Bucuraţi-vă mai mult de viaţă.
Organizaţi-vă mansarda, pivniţa şi tot ce se află între acestea.  

Toţi membrii familiei vor găsi lucrurile mai repede şi le vor rătăci mai rar –  

ceea ce înseamnă că veţi pierde mai puţin timp căutând diverse obiecte,  

alocând mai mult timp activităţilor dumneavoastră preferate.
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Acasă
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Organizaţi-vă casa.  
Simplificaţi-vă viaţa.
Păstraţi ordinea şi curăţenia în fiecare cameră, dulap, bufet sau raft. Identificaţi cu claritate hainele, cărţile, 

uneltele şi orice alt obiect pe care puneţi preţ. Puneţi deoparte instrucţiunile, notele şi memento-urile în 

siguranţă, pentru a le putea consulta cu uşurinţă. Apoi bucuraţi-vă de timpul suplimentar – şi de liniştea 

sufletească – provenite din viaţa într-o casă ordonată şi bine organizată.

Marcaţi-vă bunurile  
cu numele dumneavoastră
Faceţi îmbrăcămintea mai uşor de identificat  
şi mai greu de pierdut cu etichete textile,  
care se pot spăla la maşină şi călca. 

Eliminaţi stresul  
din bucătărie
Identificaţi condimentele şi alte ingrediente  
cu etichete din plastic care sunt uşor de citit  
şi de menţinut curate.

Etichetaţi-vă aparatele  
electronice
Etichetele metalice sunt excelente pentru  
accesorii, aparate electronice şi proiecte  
cu coduri de culori.

Organizaţi orice spaţiu de  
depozitare în câteva minute
Etichetaţi rafturi, sertare, bufete, dulapuri –  
un loc pentru toate şi toate la locul lor. 
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Organizare
Bucătărie
Ambarcaţiuni
Copii
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Gama LetraTag™

LetraTag™ LT 100H
Aparat de etichetare portabil personal

LetraTag™ LT 100T
Aparat de etichetat personal de birou

Etichetaţi şi organizaţi  
orice în casa dumneavoastră.
Mic, elegant şi superportabil, aparatul ergonimic  
DYMO® LetraTag™ LT 100H facilitează organizarea  
fiecărei încăperi din casa dumneavoastră.

•	  Afişajul grafic mare vă permite să vizualizaţi  
efectele de text pe ecran înainte de tipărire

•	   Tipăreşte 5 dimensiuni de font, 7 stiluri de text şi 8 stiluri de casetă

•	 Memorie cu 9 spaţii

•	 Preluarea automata a datei

•	 195 simboluri

•	 Funcţie de economisire a energiei cu oprire automată

•	  Taste de navigare uşor de utilizat pentru  
acces rapid la funcţiile speciale

•	 Tipăreşte 1 sau 2 rânduri pe fiecare etichetă (lăţime 12 mm) 

•	  Tipăreşte pe etichete de hârtie, plastic,  
metalice şi cu termotransfer LetraTag™ LT

•	  Funcţionează cu 4 baterii AA (nu sunt incluse)  
sau cu adaptor c.a. opţional (nu este inclus)

Organizaţi-vă acasă cu ajutorul  
unei capacităţi de etichetare  
specifice marilor companii.
Aparatul DYMO® LetraTag™ LT 100T este compact şi uşor  
de utilizat – dar oferă multe opţiuni avansate de etichetare.

•	  Introduceţi rapid textul pe o tastatură gen computer  
cu o dispunere a literelor specifică ţării

•	  Afişajul grafic mare vă permite să vizualizaţi efectele de text pe ecran
•	 Tipăreşte 5 dimensiuni de font, 7 stiluri de text şi 8 stiluri de casetă
•	 Memorie cu 9 spaţii
•	 Ştanţarea	datei
•	 195 simboluri
•	 Funcţie de economisire a energiei cu oprire automată
•	  Taste de navigare uşor de utilizat pentru acces rapid la funcţiile speciale
•	 Tipăreşte 1 sau 2 rânduri pe fiecare etichetă (lăţime 12 mm)
•	  Tipăreşte pe etichete de hârtie, plastic,  

metalice şi cu termotransfer LetraTag™ LT
•	  Funcţionează cu 4 baterii AA (nu sunt incluse)  

sau cu adaptor c.a. opţional (nu este inclus)

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0883970 LetraTag™ LT 100H ABC SE/NO/DK/FI Albastru/Argintiu 1/6

S0883980 LetraTag™ LT 100H ABC GB/NL/FR/BE Albastru/Argintiu 1/6

S0883990 LetraTag™ LT 100H ABC DE/AT/CH Albastru/Argintiu 1/6

S0884000 LetraTag™ LT 100H ABC IT/ES/PT Albastru/Argintiu 1/6

S0884010 LetraTag™ LT 100H ABC TR/HU/GB Albastru/Argintiu 1/6

S0884020 LetraTag™ LT 100H ABC SK/PL/CZ Albastru/Argintiu 1/6

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0758360 LetraTag™  LT 100T AZERTY FR/BE Argintiu 1/6

S0758370 LetraTag™  LT 100T QWERTZ DE/AT/SE Argintiu 1/6

S0758380 LetraTag™  LT 100T QWERTY GB/NL Argintiu 1/6

S0758390 LetraTag™ LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI Argintiu 1/6

S0758400 LetraTag™  LT 100T QWERTY SK/PL/CZ Argintiu 1/6

S0758410 LetraTag™  LT 100T QWERTY IT/ES/PT Argintiu 1/6

S0758420 LetraTag™  LT 100T QWERTY TR/HU/GB Argintiu 1/6
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Benzi DYMO® LetraTag™ LT
Create special pentru aparatul dumneavoastră de etichetat DYMO® LetraTag™, benzile  

DYMO® LT sunt ambalate în casete uşor de încărcat şi prezintă un strat de bază uşor  

de dezlipit, pentru o aplicare fără probleme. Alegeţi din patru materiale:

Iron-on  
şi spălate la maşină pentru utilizare  
pe îmbrăcăminte şi ţesături

Metalic   
Etichete rezistente la rupere,  
durabile pentru utilizare în interior

Hârtie   
Etichete economice  
pentru utilizare în interior

Plastic   
Etichete rezistente la rupere, durabile  
şi lavabile destinate utilizării în interior

Culoare Hârtie 
12 mm x 4 m

Plastic 
12 mm x 4 m

Metalic 
12 mm x 4 m

Iron-on 
12 mm x 2 m

ABC alb S0721510 S0721610 – S0718850

ABC transparent – S0721530 – –

ABC galben – S0721620 – –

ABC roşu – S0721630 – –

ABC verde – S0721640 S0721740 –

ABC albastru – S0721650 – –

ABC argintiu – – S0721730 –

Pachet de 3  
(PA alb, PL galben, MT argintiu)

S0721790 –

Cantitate pachet 1/10

Rezistente la apă   
Rezistă la apă şi la majoritatea  
solvenţilor mai slabi
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Omega EM
Aparat pentru etichetare prin embosare la domiciliu

Creaţi cu uşurinţă etichete  
embosate pentru atelierul sau  
biroul dumneavoastră de acasă
Confortabil, durabil şi uşor de utilizat, Omega este aparatul  
de etichetat perfect pentru proprietarii de locuinte, persoanele  
cu hobby-uri şi entuziaştii care preferă să meşterească singuri.

•	  Embosează 49 de caractere diferite, inclusiv simboluri speciale 

•	 Mâner ergonomic cu priză moale, pentru confort

•	 Echilibrat astfel încât să poată sta pe orice banc sau masă de lucru

•	 Taie etichete cu cotoare uşor de desprins

•	 Utilizează etichete 3D cu lăţime de 9 mm

•	 Selecţie uşoară a caracterelor prin rotire şi clic

•	 Nu sunt necesare baterii

•	 Realizat din plastic ABS dur

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0717930 DYMO® Omega DE/GB Albastru/deschis 1/6

S0717940 DYMO® Omega DK/NO/FI+ES Albastru/deschis 1/6

S0717950 DYMO® Omega SE Albastru/deschis 1/6

S0717970 DYMO® Omega CYRILLIC Albastru/deschis 1/6

Junior EM
Aparat pentru etichetare prin embosare la domiciliu

Ajută copiii şi studenţii   
să fie organizaţi
Junior este instrumentul (sau cadoul) perfect pentru copiii care  
doresc să îşi eticheteze jucăriile, cărţile, rechizitele şcolare etc.

•	 Uşor de încărcat – introduceţi pur şi simplu banda în fantă

•	 Embosează 42 de caractere diferite, inclusiv simboluri speciale

•	 Ultimul caracter embosat este întotdeauna vizibil, ceea ce reduce risipa de etichete

•	 Taie etichete cu cotoare uşor de desprins

•	 Utilizează etichete 3D cu lăţime de 9 mm

•	 Buton mare pentru o selecţie uşoară a caracterelor prin rotire şi clic

•	 Nu sunt necesare baterii

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0717900 DYMO® Junior BLUE/GREEN DE/GB Albastru 1/6

S0717910 DYMO® Junior BLUE/GREEN DK/NO/FI + ES Albastru 1/6

S0717920 DYMO® Junior BLUE/GREEN SE Albastru 1/6

Aparate  
de embosat
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Etichete pentru embosare DYMO® 3D 
Etichetele pentru embosare din plastic DYMO® 3D aderă la orice suprafaţă netedă şi curată şi 

rezistă la apă, coroziune, abraziune şi la majoritatea substanţelor chimice. Indiferent dacă sunt 

utilizate în interior sau în exterior, puteţi fi siguri că acestea sunt durabile şi nu se dezlipesc.

Etichete pentru embosare 3D

Culoare Blister blister cu 3 role
9 mm x 3 m

În casetă
9 mm x 3 m

negru S0847730 S0898130

albastru S0847740 S0898140

roşu – S0898150

verde – S0898160

roşu + albastru + negru S0847750 –

Cantitate în pachet 1/5 1/10

Rezistente la apă   
Rezistente la apă, uleiuri, grăsimi  
şi la majoritatea solvenţilor mai slabi

Rezistente la radiaţii ultraviolete  
Rezistă la expunerea la soare fără  
a se decolora sau a se desprinde

Tăiere cotor  
Aparatele de embosare DYMO® sunt echipate  
cu un sistem de tăiere a cotorului pentru îndepărtarea 
facilă a căptuşelii etichetei din plastic
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Veţi lăsa orice lucru cu un aspect  
mai bun decât atunci când l-aţi găsit.
Concepute pe baza informaţiilor furnizate de instalatori profesionişti, aparatele industriale 

de etichetare şi benzile industriale DYMO® sunt rezistente, accesibile şi durabile. Acestea 

sunt prevăzute cu funcţii practice, care măresc productivitatea – şi vă ajută să economisiţi 

zilnic timp şi bani. 
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Industrial
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Soluţii de etichetare industriale

Finalizaţi-vă activitatea cu mândrie şi profesionalism 

Indiferent de domeniul în care lucraţi, produsele industriale DYMO® împrumută activităţii de instalare 

un aspect ordonat şi profesional, care vă sporeşte reputaţia. Aparatele de etichetat şi benzile noastre 

industriale facilitează mai mult ca oricând obţinerea unor rezultate care corespund atât standardelor 

industriale, cât şi propriilor dumneavoastră exigenţe. Toate produsele noastre se ridică la înălţimea  

celor mai dificile condiţii pe care le poate crea domeniul în care lucraţi.

Înfăşurări pentru  
fire/cabluri 
Funcţia avansată de înfăşurare selectează 
automat eticheta şi dimensiunea adecvată 
a textului, pe baza valorii indicate de cali-
brul pentru fir sau a diametrului cablului.

Etichete cu lungime fixă 
Tasta pentru lungime fixă centrează  
şi tipăreşte automat etichete cu lungime 
fixă conform cerinţelor dumneavoastră.

Panouri  
şi blocuri
Formataţi şi serializaţi etichetele instantaneu 
pentru panouri de conexiune pentru cabluri, 
blocuri de conexiuni şi componente modulare.

Bibliotecă de termeni 
Pierdeţi mai puţin timp cu introducerea  
textelor – selectaţi şi tipăriţi peste 150 de 
termeni dintr-o bibliotecă integrată.

Etichete tip steag  
şi etichete verticale
Printr-o singură apăsare a unui buton, 
aliniaţi textul pe verticală pentru marcaje 
uşor de citit şi alte aplicaţii relevante.

Simboluri
Tasta de simboluri asigură un acces rapid  
la simboluri comune de comunicaţii de 
date, electrice, audio-video profesional şi 
de securitate, inclusiv ohmi, împământare, 
telefon, date şi fax.
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TASTE CU 
COMANDĂ 

RAPIDĂ

Înfăşurători  
Panouri de conexiune
   pentru cabluri 
Marcaje  
Lungime fixă
Bibliotecă de termeni 
Simboluri
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Acumulator 
reîncărcabil

Gama industrială

BENZI

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0841460 Rhino™ 5200 ABC ENG/NL/FR/DE Galben 1/4

S0841470 Rhino™ 5200 ABC IT/PT/ES/TR Galben 1/4

S0841480 Rhino™ 5200 ABC SE/DA/NO/FI Galben 1/4

S0841490 Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK Galben 1/4

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0955950 Rhino™ 4200 QWERTY UK/IRL Galben 1/4

S0955990 Rhino™ 4200 QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Galben 1/4

S0956000 Rhino™ 4200 QWERTY SE/DA/NO/FI Galben 1/4

S0955960 Rhino™ 4200 AZERTY FR/BE Galben 1/4

S0955970 Rhino™ 4200 QWERTZ DE/AT/CH Galben 1/4

S0955980 Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK Galben 1/4

Rhino™ 5200
Aparat de etichetat industrial avansat

Rhino™ 4200
Aparat de etichetat industrial universal

Alegeţi aparatul de etichetat portabil,  
accesibil care stă la baza reputaţiei 
dumneavoastră
Fă-te cunoscut utilizând Rhino™ 5200 de la DYMO® Industrial –  
aparat de etichetat pentru profesionistul în comunicaţii de  
date, electricitate, AV, securitate, MRO, construcţii  
şi teleradiodifuziune.

•	  Îndeplineşte toate standardele de etichetare ANSI şi TIA/EIA-606-A
•	   Tastele cu comandă rapidă exclusive DYMO® dimensionează, spaţiază  

şi formatează automat etichete pentru fire şi cabluri, blocuri de conexiuni, 
panouri de conexiune pentru cabluri, aplicaţii verticale şi cu lungime fixă

•	  Biblioteca preprogramată de simboluri vă pune la dispoziţie simboluri 
specifice industriei, semne de punctuaţie, simboluri valutare şi fracţii

•	  Mânerul din cauciuc integrat, rezistent la alunecare, protejează aparatul 
împotriva deteriorărilor prin cădere accidentală şi în condiţii dificile de lucru

•	  Agăţătoare specială pentru şnur ne ajută atunci  
când avem nevoie de mâini libere

•	  Afişaj mare pe două rânduri – prevăzut cu lumină de fundal pentru locurile 
slab luminate

•	 Tipăreşte coduri de bare de tip Cod 39 şi Cod 128 pe etichete de 19 mm
•	  Utilizează etichete Rhino™ uşor de dezlipit, cu adezivi  

cu rezistenţă industrială, disponibile în cinci materiale
•	  Funcţionează cu 6 baterii AA (nu sunt incluse) – sau cu acumulatori  

alcalini cu încărcare rapidă pentru a reduce risipa şi cheltuielile necesare 
pentru bateriile AA

•	 Funcţia de oprire automată maximizează durata de viaţă a bateriei
•	  Pachetul include Rhino™ 5200, bandă de nailon albă, flexibilă, 1 x 19 mm,  

ghid de referinţă rapidă, necesită 6 baterii „AA” – (nu sunt incluse)

Aparat de etichetat industrial compact, 
uşor de utilizat, care economiseşte  
timp pentru cei aflaţi mai mult pe teren
Cu tastatura sa familiară QWERTY / QWERTZ / AZERTY,  
scurtăturile de „Taste rapide” acţionate cu o singură  
atingere şi alte opţiuni care economisesc timpul, aparatul  
DYMO® Rhino™ 4200 accelerează procesele de etichetare –  
şi acestea sunt realizate corect.
•	  Tastatură familiară gen computer QWERTY / QWERTZ / AZERTY  

pentru introducere rapidă şi facilă a textului
•	  „Tastele cu comandă rapidă” brevetate oferă scurtături pentru crearea şi 

formatarea înfăşurătorilor pentru fire/cabluri, marcajelor, codurilor de bare  
Cod 39 şi Cod 128, etichetelor cu lungime fixă, generale şi modulare

•	  Tipăriţi etichete cu rezistenţă industrială, cu lăţimi de 6 mm, 9 mm, 12 mm 
şi 19 mm într-o varietate de materiale şi culori – PLUS tipăriţi direct pe tuburi 
termocontractante

•	  Tastele „Preferate” oferă acces cu o singură tastă la cele  
mai multe etichete, simboluri uzuale şi termeni uzuali

•	  Evitaţi repetarea paşilor cu tasta „Personalizare” – personalizaţi  
şi salvaţi setările pentru formate individuale de etichete

•	  Bibliotecă preprogramată cu 150 simboluri şi termeni pentru securitate, 
electrice, audio-video profesional şi gestionarea unităţilor

•	  Amortizoarele din cauciuc integrate ajută la prevenirea  
deteriorării cauzate de scăpările şi căderile accidentale

•	  Afişajul mare cu lumină de fundal este uşor de citit chiar  
şi în zonele de lucru slab luminate

•	  Funcţia de salvare/oprire automată – prelungeşte durata  
de viaţă a bateriei fără a pierde ceea ce aţi lucrat

•	  Funcţionează cu 6 baterii AA (nu sunt incluse) – este de asemenea compatibil 
cu acumulatori litiu-ion cu încărcare rapidă (comercializaţi ca accesorii)

•	  Pachetul include aparatul Rhino™ 4200, bandă de vinil albă de 12 mm,  
ghid de referinţă rapidă, necesită 6 baterii „AA” – (nu sunt incluse)

BENZI Acumulator 
reîncărcabil
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Heat/Cold
Resistant

UV Light
Resistant

Oil
Resistant

Water
Resistant

Chemical
Resistant

Colour 
CodingSURFACE

ENVIRONMENT

Cable/Wire

Curved 
Surface

Flat 
Surface

Textured 
Surface

Flexible  
Nylon

Heat-Shrink  
Tube

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Heat-Shrink  
Tube

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Heat-Shrink  
Tube

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Heat-Shrink  
Tube

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Heat-Shrink  
Tube

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Flexible  
Nylon

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Flexible  
Nylon

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Flexible  
Nylon

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Permanent  
Polyester

 
Flexible Nylon

Permanent  
Polyester

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Permanent  
Polyester

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Permanent  
Polyester

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Permanent  
Polyester

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Permanent  
Polyester

Flexible Nylon

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Permanent Polyester

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Permanent Polyester

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Permanent Polyester

Indoor/Outdoor  
Vinyl

Permanent Polyester

Indoor/Outdoor 
Vinyl

Acumulator 
reîncărcabil

Accesorii Rhino™

Geantă de transport  
rigidă pentru Rhino™ 5200 
Păstraţi şi protejaţi aparatul Rhino™.

Adaptor c.a. 
Utilizaţi sau  
încărcaţi aparatul 
Rhino™ la o priză.

Acumulator Rhino™  
reîncărcabil 
Eliminaţi costurile şi risipa  
de baterii AA; necesită  
adaptor c.a.

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0721430 Adaptor c.a. pentru Marea Britanie Negru 1/60

S0721440 Adaptor c.a. pentru UE Negru 1/60

S0902390 Rhino™ 5200 Geantă de transport rigidă Negru 1/3

S0895840 Rhino™ Acumulator litiu-ion reîncărcabil Negru 1/48

Soluţia „Gata de drum”
Kit Rhino™ 5200 din material dur

Include:
•	 Aparatul de etichetat Rhino™ 5200
•	 Geantă de transport durabilă, de calitate utilizată în construcţii
•	   Bandă de etichete flexibile de nailon 19 mm,  

albă (optimă pentru aplicări prin înfăşurare)
•	  Bandă de etichete de vinil de 12 mm, albă (optimă pentru aplicări pe panouri)
•	 1 x acumulator cu litiu-ion reîncărcabil
•	 Adaptor c.a.
•	 Ghid de referinţă rapidă

Cod Descriere Culoare Cantitate 
pachet

S0841400 Rhino™ 5200 Kit ENG/NL/FR/DE Galben 1/3

S0841390 Rhino™ 5200 Kit Marea Britanie Galben 1/3

S0841420 Rhino™ 5200 Kit SE/DA/NO/FI Galben 1/3

S0841410 Rhino™ 5200 Kit IT/PT/ES/TR Galben 1/3

S0841430 Rhino™ 5200 Kit CZ/HU/PL/SK Galben 1/3

Rhino™ 5200
Aparat de etichetat industrial avansat

Benzi industriale
Benzile Rhino™ sunt create pentru medii dure şi asigură rezistenţă la abraziune, variaţii de temperatură, substanţe  
chimice, solvenţi, apă şi raze ultraviolete. DYMO® oferă mai multe materiale specifice, în funcţie de aplicaţie, toate  
cu un adeziv puternic şi cu un ribon special, pentru rezistenţă şi o calitate ridicată a tiparului.

Sistem de etichetare şi accesorii
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Gama industrială

Cod Rhino™ Produs Culoare text Culoare bandă Pachet

Poliester permanent - suprafeţe plane. Echipamente, recipiente, panouri de conexiune pentru cabluri etc.

1805442 Poliester permanent de 6 mm Negru Alb 1/5

18482 Poliester permanent de 9 mm Negru Alb 1/5

18483 Poliester permanent de 12 mm Negru Alb 1/5

18484 Poliester permanent de 19 mm Negru Alb 1/5

1805441 Poliester permanent de 6 mm Negru Metalizat 1/5

18485 Poliester permanent de 9 mm Negru Metalizat 1/5

18486 Poliester permanent de 12 mm Negru Metalizat 1/5

18487 Poliester permanent de 19 mm Negru Metalizat 1/5

1805440 Poliester permanent de 6 mm Negru Transparent 1/5

18508 Poliester permanent de 9 mm Negru Transparent 1/5

622289 Poliester permanent de 12 mm Negru Transparent 1/5

622290 Poliester permanent de 19 mm Negru Transparent 1/5

Banda din poliester permanent  se poate utiliza pe o diversitate de suprafeţe plane, texturate sau puternic texturate şi dispune de o rezistenţă excelentă 
la solvenţi şi substanţe chimice. Idem. UL Recognized Component to UL969.

6mm x 5,5m 
1/4"x 18'

9mm x 5,5m 
3/8"x 18'

12mm x 5,5m 
1/2"x 18'

19mm x 5,5m 
3/4"x 18'

UV

Poliester permanent

AaAaAa

Cod Rhino™ Produs Culoare text Culoare bandă Pachet

Nailon flexibil - Suprafeţe curbate sau plane. Fire şi cabluri, panouri de conexiune pentru cabluri, utilaje, echipamente, recipiente etc.

18488 Nailon flexibil de 12 mm Negru Alb 1/5

18489 Nailon flexibil de 19 mm Negru Alb 1/5

18490 Nailon flexibil de 12 mm Negru Galben 1/5

18491 Nailon flexibil de 19 mm Negru Galben 1/5

Banda flexibilă de nailon este concepută special pentru marcarea firelor şi cablurilor. UL Recognized Component to UL969.

12mm x 3,5m 
1/2"x 11,5'

19mm x 3,5m 
3/4"x 11,5'

Nailon flexibil

Aa Aa

Cod Rhino™ Produs Culoare text Culoare bandă Pachet

Tub termocontractant - fir şi cablu. Diametru cablu

18051 Tub termocontractant de 6 mm Min. 1,18 mm – Max. 2,33 mm Negru Alb 1/5

18053 Tub termocontractant de 9 mm Min. 1,73 mm – Max. 3,73 mm Negru Alb 1/5

18055 Tub termocontractant de 12 mm Min. 2,97 mm – Max. 5,13 mm Negru Alb 1/5

Aa Aa

UV

6mm x 1,5m 
1/4"x 5'

9mm x 1,5m 
3/8"x 5'

12mm x 1,5m 
1/2"x 5'

19mm x 1,5m 
3/4"x 5'

Tub termocontractant

Tuburile termocontractante reprezintă o soluţie din poliolefină neadezivă, dar permanentă, cu dublul rol de identificare şi protejare a firelor şi cablurilor.  
Rezistenţă la flacără şi un raport de contractibilitate de 3:1. Meets MIL-M-8153, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (class 1/3) & UL Recognized as a com-
ponent to UL 224.



49

Cod Rhino™ Produs Culoare text Culoare bandă Pachet

Etichetă neadezivă - inserţie. Suporturi de etichete, panouri de conexiune pentru cabluri, blocuri de distribuţie, platouri etc.

18111 Etichetă neadezivă de 6 mm Negru Alb 1/5

18113 Etichetă neadezivă de 12 mm Negru Alb 1/5

Banda neadezivă se utilizează în mod optim ca inserţie pentru suporturile de etichete.

6mm x 5,5m 
1/4"x 18'

12mm x 5,5m 
1/2"x 18'

Bandă neadezivă

Aa

18057 Tub termocontractant de 19 mm Min. 4,64 mm – Max. 8,70 mm Negru Alb 1/5

18052 Tub termocontractant de 6 mm Min. 1,18 mm – Max. 2,33 mm Negru Galben 1/5

18054 Tub termocontractant de 9 mm Min. 1,73 mm – Max. 3,73 mm Negru Galben 1/5

18056 Tub termocontractant de 12 mm Min. 2,97 mm – Max. 5,13 mm Negru Galben 1/5

18058 Tub termocontractant de 19 mm Min. 4,64 mm – Max. 8,70 mm Negru Galben 1/5

Banda din vinil colorat combină flexibilitatea, aderenţa puternică şi rezistenţa chimică ridicată, ceea ce face ca această etichetă să fie 
potrivită pentru multe tipuri de utilizări unde este necesară culoarea. UL recognized as a component to UL 969.

UV

9mm x 5,5m 
3/8"x 18'

12mm x 5,5m 
1/2"x 18'

19mm x 5,5m 
3/4"x 18'

Vinil

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Cod Rhino™ Produs Culoare text Culoare bandă Pachet

Vinil - toate suprafeţele. Ideal pentru aplicaţii de exterior şi care utilizează coduri de culori. Mesaje de avertizare, fire, panouri de conexiune pentru cabluri, echipamente, utilaje etc.

18432 Vinil colorat de 12 mm Negru Galben 1/5

18433 Vinil colorat de 19 mm Negru Galben 1/5

18435 Vinil colorat de 12 mm Negru Portocaliu 1/5

18436 Vinil colorat de 19 mm Negru Portocaliu 1/5

1805416 Vinil colorat de 12 mm Alb Roşu 1/5

1805422 Vinil colorat de 19 mm Alb Roşu 1/5

1805414 Vinil colorat de 12 mm Alb Verde 1/5

1805420 Vinil colorat de 19 mm Alb Verde 1/5

18443 Vinil colorat de 9 mm Negru Alb 1/5

18444 Vinil colorat de 12 mm Negru Alb 1/5

18445 Vinil colorat de 19 mm Negru Alb 1/5

1805413 Vinil colorat de 12 mm Negru Gri 1/5

1805419 Vinil colorat de 19 mm Negru Gri 1/5

1805243 Vinil colorat de 12 mm Alb Albastru 1/5

1805417 Vinil colorat de 19 mm Alb Albastru 1/5

1805415 Vinil colorat de 12 mm Alb Mov 1/5

1805421 Vinil colorat de 19 mm Alb Mov 1/5

1805412 Vinil colorat de 12 mm Alb Maro 1/5

1805418 Vinil colorat de 19 mm Alb Maro 1/5

1805437 Vinil colorat de 9 mm Alb Negru 1/5

1805435 Vinil colorat de 12 mm Alb Negru 1/5

1805436 Vinil colorat de 19 mm Alb Negru 1/5
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Comparaţie
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FUNCŢII LabelManager™ Wireless PnP LabelManager™ 500TS LabelManager™ PnP LabelManager™ 420P LabelManager™ 360D LabelManager™ 280 LabelManager™ 210D LabelManager™ 160

TIPăRIRE

Rezoluţie 300 dpi 300 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Număr de rânduri de tipărire nelimitat nelimitat nelimitat 4 2 2 2 2

Lăţimi de etichetă 6  / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6  / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm

STILURI şI EFECTE

Număr de stiluri Fonturi Win 32 Fonturi Win 12 7 6 7 8

Normal Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

Îngrosat (gros) Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

Vertical Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

Contur Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ –

Umbrit Fonturi Win – Fonturi Win √ √ √ √ –

Înclinat Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

3D Fonturi Win – Fonturi Win – – – – –

Tăiat cu o linie Fonturi Win √ Fonturi Win – – – – –

În oglindă Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ –

Număr de stiluri de casetă Fonturi Win 5 Fonturi Win 8 8 8 8 4

Subliniat Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ Fonturi Win √ √

Model de fundal Fonturi Win – Fonturi Win - – – – –

Număr de dimensiuni de caractere Fonturi Win 25 Fonturi Win 7 7 6 6 6

FONTURI şI SIMBOLURI
Număr de fonturi Fonturi Win 10 Fonturi Win 8 3 3 1 1

Număr de simboluri Fonturi Win 325 Fonturi Win 325 221 220 132 228

TASTATURă Dispunere – QWERTY – ABC QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY

MEMORIE

Ultima etichetă √ √ √ √ √ √ √ √

Memorii suplimentare – 500 – 9 9 9 9 –

Preferinţe personale – √ – – – – – –

OPţIUNI SPECIFICE

Lungime fixă √ √ √ √ √ √ √ –

Copii multiple, max. 49 49 49 10 10 10 10 –

Tipărire incrementală √ √ √ – – √ – –

Aliniere √ √ √ √ √ √ √ –

Formate mixte √ √ √ – – – – –

Cod de bare √ √ √ √ – – – –

CUTTER Manual/Automat Automat Automat Manual Manual Manual Manual Manual Manual

ALIMENTARE

Indicator baterie descărcată √ √ √ √ √ √ √ √

Număr de baterii acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil 6 6

Tip de baterie acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil AA AAA

Adaptor compatibil – √ – √ √ √ √ opţional

Oprire automată √ √ √ √ √ √ √ √

PC Se poate conecta √ √ √ √ – √ – –

Etichetare de birou:  
Gama LabelManager™ şi LabelPoint™
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FUNCŢII LabelManager™ Wireless PnP LabelManager™ 500TS LabelManager™ PnP LabelManager™ 420P LabelManager™ 360D LabelManager™ 280 LabelManager™ 210D LabelManager™ 160

TIPăRIRE

Rezoluţie 300 dpi 300 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Număr de rânduri de tipărire nelimitat nelimitat nelimitat 4 2 2 2 2

Lăţimi de etichetă 6  / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6  / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm

STILURI şI EFECTE

Număr de stiluri Fonturi Win 32 Fonturi Win 12 7 6 7 8

Normal Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

Îngrosat (gros) Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

Vertical Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

Contur Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ –

Umbrit Fonturi Win – Fonturi Win √ √ √ √ –

Înclinat Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ √

3D Fonturi Win – Fonturi Win – – – – –

Tăiat cu o linie Fonturi Win √ Fonturi Win – – – – –

În oglindă Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ √ √ –

Număr de stiluri de casetă Fonturi Win 5 Fonturi Win 8 8 8 8 4

Subliniat Fonturi Win √ Fonturi Win √ √ Fonturi Win √ √

Model de fundal Fonturi Win – Fonturi Win - – – – –

Număr de dimensiuni de caractere Fonturi Win 25 Fonturi Win 7 7 6 6 6

FONTURI şI SIMBOLURI
Număr de fonturi Fonturi Win 10 Fonturi Win 8 3 3 1 1

Număr de simboluri Fonturi Win 325 Fonturi Win 325 221 220 132 228

TASTATURă Dispunere – QWERTY – ABC QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY

MEMORIE

Ultima etichetă √ √ √ √ √ √ √ √

Memorii suplimentare – 500 – 9 9 9 9 –

Preferinţe personale – √ – – – – – –

OPţIUNI SPECIFICE

Lungime fixă √ √ √ √ √ √ √ –

Copii multiple, max. 49 49 49 10 10 10 10 –

Tipărire incrementală √ √ √ – – √ – –

Aliniere √ √ √ √ √ √ √ –

Formate mixte √ √ √ – – – – –

Cod de bare √ √ √ √ – – – –

CUTTER Manual/Automat Automat Automat Manual Manual Manual Manual Manual Manual

ALIMENTARE

Indicator baterie descărcată √ √ √ √ √ √ √ √

Număr de baterii acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil 6 6

Tip de baterie acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil acumulator reîncărcabil AA AAA

Adaptor compatibil – √ – √ √ √ √ opţional

Oprire automată √ √ √ √ √ √ √ √

PC Se poate conecta √ √ √ √ – √ – –
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Etichetare de birou: Gama LabelWriter™

FUNCŢII LabelWriter™  
450

LabelWriter™  
450 Turbo

LabelWriter™  
450 Twin

LabelWriter™  
450 Duo

LabelWriter™  
4XL

TIPăRIRE
Tipărire texte, coduri de bare  
(20 tipuri), imagini şi fotografii,  
data şi ora, serializare 
şi multe altele

√ √ √ √ √

şABLOANE DE  
ETICHETE DISPONIBILE 100+ 100+ 100+ 100+ 100+

UTILITAR DE PROIECTARE  
ETICHETE √ √ √ √ √

VITEZă DE TIPăRIRE*  
(etichete/min.) 51 71 71 71

129
(la etichete de  

mare capacitate)

REZOLUţIE DE TIPăRIRE (dpi) 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 
(D1: 180) 300

LăţIME MAXIMă DE TIPăRIRE 
(mm) 56 56 56 56 106

TIPURI şI DIMENSIUNI  
DE ETICHETE 18 18 18 18 + 50 etichete D1 19

GHIDAJ DE ETICHETE  
(pentru a menţine  
etichetele aliniate)

√ √ √ √ –

MOD DE REPAUS  
(pentru economisirea energiei) √ √ √ √ √

COMPATIBIL CU REţEAUA  
PRIN COMPUTER √ √ √ √ √

ETICHETE DE PROBă INCLUSE 100 etichete 
89 x 36 mm

100 etichete 
89 x 36 mm

2 x 100 etichete 
89 x 36 mm

100 etichete 
89 x 36 mm + 
24 mm x 3 m 
Etichete D1  
negru pe alb

50 etichete 
104 x 159 mm

DIMENSIUNE (lxAxH mm) 127 x 187 x 134 127 x 187 x 134 217 x 187 x 134 140 x 197 x 183 178 x 187 x 134

GREUTATE (fără adaptor şi rolă) 654 g 654 g 1.120 g 1.360 g 890 g

2 ANI GARANţIE 
plus încă 1 an la  
înregistrarea produsului la 
www.dymo.com

√ √ √ √ √

* Etichetă de adrese cu 4 rânduri



55

Gestionarea contactelor: CardScan®

SISTEME DE GESTIONARE A CONTACTELOR: CardScan® CardScan®  

Personal
CardScan®  

Executive
CardScan® 

Team

SCHIMB şI TRANSFER DE DATE

Sincronizare cu Microsoft® Outlook √ √ √

Sincronizare cu Microsoft® Outlook Express √ √ √

Sincronizare cu Palm® Desktop √ √ √

Sincronizare cu Windows Mobile®  
şi Windows Contacts √ √ √

Sincronizare cu ACT!® Standard  
şi Premium pentru grupuri de lucru – √ √

Sincronizare cu Lotus® Notes (Windows) – √ √

Sincronizare cu GoldMine® v 6.7 – √ √

GESTIONAREA CONTACTELOR

Asistent de eliminare a dublurilor √ √ √

Căutare rapidă √ √ √

Clasificare contacte √ √ √

Program auxiliar pentru Microsoft® Outlook – √ √

Salvaţi orice fişier CardScan® în format  
.csv sau .vcf √ √ √

Lansare rapidă: maparea rutei √ √ √

Lansare e-mail √ √ √

Tipărire etichete™ LabelWriter √ √ √

Import şi export date √ √ √

Opţiuni multiple pentru  
vizualizarea contactelor √ √ √

NUMăR DE UTILIZATORI Reţea 1 1 (poate fi extins) 2 (poate fi extins)

SCANARE

Scanare monocromă √ √ √

Scanare color – √ √

Viteză de scanare per carte de vizită 5 sec. 3 sec. 3 sec.

DATE PRODUS

Conexiune USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Dimensiune (l x A x H mm)  121 x 83 x 38 165 x 92 x 44 165 x 92 x 44

Greutate (fără cablu) 218 g 261 g 261 g
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Cântare DYMO® digitale poştale şi pentru transporturi

Embosare de birou

FUNCŢII CÂNTAR
M1  

Cântar poştal 
digital

M2  
Cântar poştal 

digital

M5  
Cântar poştal  
digital USB

M10  
Cântar poştal  
digital USB

Cântar S50  
portabil de  
transporturi  
digital USB

Cântar S100 
portabil de  
transporturi  
digital USB

Cântar S180 
portabil de  
transporturi  
digital USB

GREUTATE MAXIMă  
CAPACITATE 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

AFIşARE GREUTATE
(Posibilitate de comutare  
kg <-> lb)

0 kg 000 g
0 lb 00,0 oz

0 kg 000 g 
0 lb 00,0 oz

0 kg 000 g 
0 lb 00,0 oz

0 kg 000 g 
0 lb 00,0 oz

0,0 kg 
0,0 lb

0,0 kg 
0,0 lb

0,0 kg 
0,0 lb

MINIMUM WEIGHT  
CAPACITY 2 g 2 g 4 g 4 g 0.5 kg 0.5 kg 1 kg

TREPTE DE GREUTATE 1 g 1 g 2 g 2 g 0.1 kg 0.1 kg 0.2 kg

ÎNCHIDERE AUTOMATă √ √ √ √ √ √ √

TASTA AşTEPTARE 
(pentru menţinerea  
greutăţii afişate)

√ √
√ 

(+ indicator  
cu led)

√  
(+ indicator  

cu led)
√ √ √ 

TASTA TARă  
(pentru a cântări conţinutul 
aflat într-un recipient)

√ √ √ √ √ √ √

CONEXIUNE USB – – √ √ √ √ √

DISPLAY LCD DETAşABIL 
(de mână cau  
cu montare pe perete)

– – – – √ √ √

SURSă DE ALIMENTARE
(fără baterii)

3 x baterii  
AAA

3 x baterii  
AAA

Cablu USB 
sau  

3 x baterii  
AAA

Cablu USB 
sau  

3 x baterii  
AAA

Cablu USB,  
adaptor c.a. 

sau 3 x baterii  
AAA

Cablu USB,  
Adaptor c.a. 

sau 3 x baterii  
AAA

Cablu USB,  
Adaptor c.a. sau  

3 x baterii  
 AAA

DIMENSIUNI PLATFORMă 15 x 15 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm

DIMENSIUNE (l x A x H mm) 185 x 161 x 44 185 x 161 x 44 235 x 211 x 46 235 x 211 x 46 415 x 400 x 49 415 x 400 x 49 415 x 400 x 52

GREUTATE (fără cablu) 450 g 450 g 1,5 kg 1,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,0 kg

Funcţii DYMO® 1540

ROATă

Înălţime de tipărire pe orizontală (mm) 5.1

Înălţime de tipărire pe verticală (mm) 4.1

Nr. de linii 1

Conţinut A-Z şi 0-9

ETICHETE
Sistem de etichetare 3D

Lăţimi (mm) 9

TăIERE ETICHETE Manuală (cu cotor) √

PRODUS

Corp Plastic

Dimensiuni (mm) 240 x 90 x 80

Greutate (g) 175
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Funcţii LetraTag™ LT 100H LetraTag™ LT 100T

TIPăRIRE

Proces de tipărire Termică directă Termică directă

Rezoluţie de tipărire, dpi 160 160

Înălţime de tipărire (mm) 4.7 4.7

Nr. max. de linii de tipărire 2 2

Viteză de tipărire (mm/s) 7 7

ETICHETE
Sistem de etichetare Benzi LetraTag™ Benzi LetraTag™

Lăţime etichetă (mm) 12 12

TASTATURă
Dispunere tastatură ABC QWERTY / QWERTZ / AZERTY

Nr. de taste 44 45

AFIşAJ

Nr. de caractere pe afişaj 13 13

Dimensiunea suprafeţei LCD (mm) 50 x 25 50 x 25

Previzualizare înainte de tipărire √ √

FONTURI
Nr. de caractere 200 200

Nr. de dimensiuni de font 5 5

STILURI şI  
EFECTE DE TEXT

Normal √ √

Vertical √ √

Contur √ √

Îngrosat √ √

Umbrit √ √

Înclinat √ √

Nr. de simboluri 195 195

Nr. de tipuri de casetă 8 8

Subliniat √ √

MEMORIE
Ultima etichetă √ √

Memorie extinsă √ √

ALIMENTARE
Nr. de baterii / tip 4 AA 4 AA

Adaptor c.a. compatibil √ √

DIMENSIUNE / 
GREUTATE

Lăţime (mm) 95 220

Grosime (mm) 215 83

Înălţime (mm) 65 228

Greutate (g) „netă” 280 480

Funcţii Omega Junior

TIPăRIRE Proces de tipărire Embosare Embosare

ROATă

Înălţime de tipărire (mm) 3.7 3

Nr. de linii 1 1

Nr. de caractere 49 42

ETICHETE Lăţime etichetă (mm) 9 9

TăIERE ETICHETE Tăiere cotor √ √

DIMENSIUNE / 
GREUTATE

Dimensiuni (mm) 120 x 140 x 85 80 x 80 x 150

Greutate (g) „netă” 155 120

Etichetare la domiciliu:  
LetraTag™

Embosare  
la domiciliu
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Funcţii Rhino™ 4200 Rhino™ 5200

TASTATURă Dispunere QWERTY / QWERTZ / AZERTY ABC

TIPăRIRE

Proces de tipărire Termotransfer Termotransfer

Număr de rânduri de tipărire 4 5

Sistem de etichetare Etichete™ Rhino Etichete™ Rhino

Lăţime etichetă (mm) 6 / 9 / 12 / 19 6 / 9 / 12 / 19 

Dimensiune font XXS / XS / X / M / L / XL / BIG XXS / XS / S / M / L / XL 

DESIGN

Interfaţă grafică intuitivă √ √

Cutter Manuală Manuală 

Afişaj cu lumină de fundal √ √

Acumulator reîncărcabil                                            Li-Ion Li-Ion

INTERFAţă UTILIZATOR -  
TASTE CU COMANDă 
RAPIDă

Fir √ √

Cablu √ √

Steag √ √

Modul √ √

Panou de conexiune pentru 
cabluri – √

Bloc de conexiuni – √

110 Bloc – √

Fix √ √

Vertical – √

Simbol Peste 50 simboluri  
industriale preprogramate

Peste 100 simboluri  
industriale preprogramate 

Cod de bare Cod 39, Cod 128 Cod 39, Cod 128 

Serializare  Simplă  Simplă/avansată 

Tastă de preferate √ –

Tastă de personalizare √ –

CONECTIVITATE LA PC – –

MEMORIE Salvare/Reapelare 25 etichete Peste 100 etichete

Etichetare industrială:  
Rhino™
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De ce să înregistraţi produsul?
2 + 1 ani garanţie

Toate produsele DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, CardScan®, cântarele şi LetraTag™ beneficiază de 

o garanţie de doi ani. Cu toate acestea, dacă înregistraţi produsul DYMO® la www.dymo.com, veţi avea 

dreptul la prelungirea garanţiei cu încă un an (garanţia suplimentară de un an nu se aplică la cântarele  

de transporturi S50, S100, S180, LetraTag™).

1 + 1 ani garanţie

Toate aparatele de etichetat industriale Rhino™ beneficiază de o garanţie de un an.  

Cu toate acestea, dacă înregistraţi produsul DYMO® la www.dymo.com,  

veţi avea dreptul la prelungirea garanţiei cu încă un an. 

Ca utilizator înregistrat, veţi beneficia de:

•	Asistenţă tehnică

•	  Service după vânzare, în conformitate cu condiţiile de garanţie aplicabile pentru produsul dumneavoastră

•	 Înştiinţare automată în legătură cu actualizările de software

•	Sugestii şi sfaturi utile

•	Anunţuri privind ofertele speciale şi produsele noi

•	  Vi se va trimite un certificat care va confirma perioada de garanţie extinsă pentru produsul respectiv

Biroul de asistenţă DYMO®

Pentru asistenţă suplimentară în legătură cu produsele noastre, vizitaţi www.dymo.com  

sau contactaţi biroul nostru de asistenţă:

020 7341 55 29 

Internaţional : +44 203 564 83 56
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