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500TSLabelManager™

LabelManagerTM 500TS — Dane techniczne 
Wyświetlacz Duży, kolorowy ekran dotykowy

Klawiatura QWERTY

Opcje dostosowywania 
etykiet

10 czcionek 
25 rozmiarów czcionki 
32 stylów tekstu 
Setki wgranych symboli/clipartów

Drukuje na taśmach D1  
o szerokościach

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

Pamięć Możliwość zachowania w urządzeniu ponad 
500 etykiet

Zasilanie Ładowalny akumulator

Łączność USB, PC

Wymiary dł. 190 mm x szer. 165 mm x wys. 95 mm

Waga 800 gramów

Drukarka etykiet z ekranem 
dotykowym, współpracująca 
z komputerami PC
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www.dymo.com

Obsługiwane szerokości taśm
Aby dowiedzieć się więcej o taśmach DYMO® D1, 
odwiedź stronę www.dymo.com

Standardowe taśmy do użytku ogólnego
Zastosowania 
wymagające  
trwałości

Elastyczność 
ułatwiająca 
zastosowanie na 
zakrzywionych 
powierzchniach

Szerokość 6, 9, 12, 19, 24 mm 
Długość  7 m

Szerokość 12, 19 mm 
Długość     5,5 m

Szerokość 12, 19 mm  
Długość     3,5 m
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Ułatwiająca przyklejanie zdejmowana przekładka 
zabezpieczająca



www.dymo.com

Pierwsza biurowa drukarka 
etykiet firmy DYMO® z ekranem 
dotykowym.
Możliwość oznaczenia wszystkiego, czego tylko dusza 
zapragnie, dzięki drukarce etykiet – przełomowa drukarka etykiet 
DYMO Touch Screen™ pozwala uczynić to z łatwością! Edycja, 
formatowanie i tworzenie własnych etykiet jednym dotknięciem 
palca. Podłącz urządzenie do komputera PC* i modyfikuj  
czcionki lub grafiki na etykietach za pomocą oprogramowania  
DYMO Label™ – możliwe jest również pobieranie elementów w 
celu edycji i szybkiego drukowania.

W opakowaniu znajduje się

•  Drukarka etykiet 
LabelManager™ 500TS 

•   Startowa kaseta z taśmą D1, 
czarny tekst na białym tle,  
24 mm x 3 m

• Ładowalny akumulator

• Kabel USB

•  Instrukcja szybkiej instalacji 
Instrukcja obsługi

•  Karta 2-letniej ograniczonej 
gwarancji

Funkcje drukarki LabelManager™ 500TS
•  Duży, kolorowy ekran dotykowy – po raz pierwszy w drukarce etykiet 

DYMO®! Łatwe tworzenie, edytowanie i formatowanie za pomocą funkcji 
dotykowych

•  Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej

•  Dzięki automatycznej obcinarce zapomnisz o ręcznym rozcinaniu

•  Modyfikuj etykiety dzięki niezliczonej liczbie możliwości takich jak:  
10 rodzajów czcionek, 25 rozmiarów czcionek, 32 stylów tekstu,  
5 obramowań i ponad 100 zaprogramowanych symboli i clipartów

•  Drukuj czytelne grafiki, kody kreskowe i logo w rozdzielczości 300 dpi

•  Udostępniaj bez utraty ustawień – nowe profile użytkowników 
umożliwiają zachowywanie ustawień i danych dla 5 różnych 
użytkowników

•  Zapomnij o kosztach związanych z bateriami jednorazowymi 
i konieczności ich utylizacji – korzystaj z zestawu ładowalnych 
akumulatorów

•  Podłącz urządzenie do komputera PC* i modyfikuj czcionki lub grafiki  
na etykietach za pomocą oprogramowania DYMO Label™ – możliwe 
jest również pobieranie elementów w celu edycji i szybkiego drukowania

•  Szybkie etykietowanie – dwukrotnie większa szybkość pracy niż  
w przypadku pozostałych drukarek etykiet DYMO®

Oprogramowanie DYMO Label™

DYMO Label™ Działa z wszystkimi czcionkami i grafikami w 
komputerze – możliwość dodania logo firmy i wiele innych opcji!

Wiele zastosowań Drukowanie etykiet wprost z programu 
Microsoft® Word, Excel® lub Outlook®,Address Book, 
QuickBooks® i innych programów

*  PC Współpracuje z systemem Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows® 7 

 Wpisz1

 Dotknij2

 Wydrukuj3

Zeskanuj smartfonem, aby obejrzeć film 
dotyczący LabelManager™ 500TS!


