Produktegenskaberne kort og godt
Stort

Bagbelyst display med 4 tekstlinjer

Tastatur

ABC

Etikettekstmuligheder

8 skrifttyper
7 skriftstørrelser
10 stilarter
8 rammetyper - plus understregning

Tape

6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

Hukommelse

Husker den sidst anvendte etiket
Plads til at gemme 9 etiketter

Strømforsyning

Medfølgende lithium-ion-batteri
Automatisk slukkefunktion til at spare strømmen
Tilslutning til pc

Mål

215 x 111 x 57 mm (L x B x H)

Vægt (printer og batteri)

500 g

LabelManager™

Tapekassetter, der kan anvendes til LabelManager™ 420P

Temperaturbestandig

Vandfast

UVbestandig

D1 standardtape:
Bredde: 6, 9, 12 mm Længde: 7 m
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Slip letbagpapir

D1 permanent tape:
Bredde: 12, 19 mm Længde: 5,5 m
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D1 fleksibel tape til
buede overflader:
Bredde: 12, 19 mm Længde: 3,5 m
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Forhandler:
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Funktionsstærk, hurtig,
håndholdt etiketmaskine
– kan sluttes til pc

Dit team klarer
mere, hurtigere og smartere.
Vælg etiketmaskinen
til det høje arbejdstempo.

420P

PC

Bærbar
Håndholdt etiketmaskine med masser
af funktionsmuligheder

DYMO
Label™
Software

Mange
anvendelses
muligheder

Tilslut LabelManager™ 420P til din pc1 og brug DYMO Label™
softwaren til at oprette etiketter på computerskærmen – med
stregkoder, logoer eller grafik, eller til at udskrive etiketserier
fra tekst i regneark eller databasefiler!
Når den bruges uafhængig af computeren, fungerer
LabelManager™ 420P som et super produktivt håndholdt redskab
med sin utroligt betjeningsvenlige brugerflade, genvejstaster og
stort udvalg af skrifttyper og teksteffekter.
Desuden strømforsynes den med genopladeligt lithium-ionbatteri, så altid er klar til brug.

Produktegenskaber
• A
 nvendes med eller uden tilslutning til pc via USB og sammen
med DYMO Label™ software v.8¹ til at udskrive stregkoder, logoer,
etiketserier fra datafiler og meget mere
• S
 tort bagbelyst 4-linjers display, så teksteffekter kan ses
på displayet, før du udskriver

Tape

• 8
 skrifttyper, 7 skriftstørrelser, 10 teksttyper, 8 rammer og
understregning
• Genvejstaster til accenttegn, valutasymboler og andre symboler

Li-ion

• S
 trømforsynes med et genopladeligt lithium-ion-batteri – ingen
engangsbatterier, der skal købes/bortskaffes

Strømforsynes af et genopladeligt
lithium-ion batteri

• Til 6, 9, 12 og 19 mm DYMO® D1 tape

Indhold i pakningen
Pakken indeholder LabelManager™ 420P, lithium-ion batteri, adaptor,
D1 starttape, USB kabel, quick start guide og garantibevis.

Super produktiv
DYMO® LabelManager™ 420P er en utroligt
effektiv håndholdt etiketmaskine.
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Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

DYMO Label™ software v.8
DYMO Label™ software v.8 Anvender alle skrifttyper og
grafik på din computer – indsæt jeres firmalogo og meget mere!
Fungerer sammen med computerprogrammer
Udskriver etiketter fra Microsoft® Word, Excel®,
Outlook® eller CardScan®.
PC Fungerer sammen med Windows® XP,
Windows Vista®, Windows® 7

