Digitale brevog pakkevægte

Spar tid og penge.
Vej konvolutter
og pakker til præcis
frankering, hver gang.

Digitale brevvægte

M1 Digital brevvægt
• Vejer op til 1 kg
• Viser vægten i trin á 1 g
• Strømforsynes med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)

Med DYMO brevvægtene er det nemt at veje konvolutter og pakker
op til 10 kg – vægtenes præcision sikrer, at du kan påsætte den
korrekte porto hver gang. Kompakt og kan stå på ethvert skrivebord
eller ligge i de fleste skrivebordsskuffer. Strømforsynes med 3 stk.
AAA-batterier (medfølger ikke) eller via USB-ledning ved tilslutning til

M2 Digital brevvægt
• Vejer op til 2 kg
• Viser vægten i trin á 1 g
• Strømforsynes med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)

Digitale brevvægte med USB-tilslutning

en pc eller Mac (kun M5 og M10).

Alle DYMO® brevvægte har disse
funktioner:

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7

• Holdefunktion med “fastfrysning” af vægtdisplay i 10 sekunder, efter at
pakken er taget af – praktisk, hvis displayet ikke kan ses pga. store pakker
• Tareringsfunktion – vejer genstande i en beholder og fratrækker
beholderens vægt
• Slukker automatisk, når vægten ikke er i brug – forlænger batterilevetiden

Produktegenskaber

M1

M2

M5

M10

S0928980

S0928990

S0929000

S0929010

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

0 kg 000 g

0 kg 000 g

0 kg 000 g

0 kg 000 g

1g

1g

2g

2g

Automatisk slukning

√

√

√

√

Holdefunktion

√

√

√ + lampe

√ + lampe

Tareringsknap

√

√

√

√

USB-tilslutning

-

-

√

√

3 stk.
AAA-batterier

3 stk.
AAA-batterier

USB-ledning eller
3 stk. AAA-batterier

USB-ledning eller
3 stk. AAA-batterier

15 cm x 15 cm

15 cm x 15 cm

20 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

Varenr.
Maksimal vægt
Vægtdisplay
Vægttrin

Strømkilde (batterier
medfølger ikke)
Vejefladens mål

Mac OS® v10.4
og nyere

M5 Digital brevvægt med USB-tilslutning
• Vejer op til 5 kg
• Viser vægten i trin á 2 g
• Strømforsynes via USB-tilslutning til computer eller
med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7
Mac OS® v10.4
og nyere

M10 Digital brevvægt med USB-tilslutning
• Vejer op til 10 kg
• Viser vægten i trin á 2 g
• Strømforsynes via USB-tilslutning til computer eller
med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)

Robust,
transportabel
digitalvægt til
pakker på op til
180 kg.

Bærbare digitale pakkevægte til USB-tilslutning

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7
Mac OS® v10.4
og nyere

S50 Bærbar digital pakkevægt til USB-tilslutning

Med bærbare DYMO® digitale pakkevægte til USB-

• Vejer op til 50 kg
• Viser vægten i trin á 100 g
• Strømforsynes via USB-tilslutning til computer, netadapter (medfølger) eller
med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)
• Display kan monteres på vægen

tilslutning sparer du både tid og penge – og skåner
ryggen! Vejer pakker på op til 180 kg. Brug det
indbyggede håndtag til at bære vægten hen til tunge

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7

genstande – i stedet for at bakse dem hen til vægten!

Alle DYMO® pakkevægte har
disse funktioner:
• Holdefunktion med “fastfrysning” af vægtdisplay i 10
sekunder, efter at pakken er taget af – praktisk, hvis
displayet ikke kan ses pga. store pakker

Mac OS® v10.4
og nyere

S100 Bærbar digital pakkevægt til USB-tilslutning
• Vejer op til 100 kg
• Viser vægten i trin á 100 g
• Strømforsynes via USB-tilslutning til computer, netadapter (medfølger) eller
med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)
• Display kan monteres på vægen

• Tareringsfunktion – vejer genstande i en beholder og
fratrækker beholderens vægt
• Slukker automatisk, når vægten ikke er i brug – forlænger
batterilevetiden

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7

• Aftageligt LCD-display til praktisk håndholdt eller 		
vægmonteret visning
• Strømforsynes med netadapter (medfølger), 3 stk.
AAA-batterier (medfølger ikke) eller via USB-ledning
(medfølger) ved tilslutning til en pc eller Mac

Mac OS® v10.4
og nyere

S180 Bærbar digital pakkevægt til USB-tilslutning
• Vejer op til 180 kg
• Viser vægten i trin á 200 g
• Strømforsynes via USB-tilslutning til computer, netadapter (medfølger) eller
med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)
• Display kan monteres på vægen
Produktegenskaber

S50

S100

S180

S0929020

S0929030

S0929040

Maksimal vægt

50 kg

100 kg

180 kg

Vægtdisplay

0.0 kg

0.0 kg

0.0 kg

Vægttrin

Varenr.

100 g

100 g

200 g

Automatisk slukning

√

√

√

Holdefunktion

√

√

√

Tareringsknap

√

√

√

USB-tilslutning

√

√

√

Aftageligt display

√

√

√

USB-ledning,
netadapter eller
3 stk. AAA-batterier

USB-ledning,
netadapter eller
3 stk. AAA-batterier

USB-ledning,
netadapter eller
3 stk. AAA-batterier

30 cm x 30 cm

30 cm x 30 cm

30 cm x 30 cm

Strømkilde
(batterier medfølger ikke)
Vejefladens mål

Microsoft Windows®, Windows Vista®, Windows® logoet, Outlook® og Excel® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation. Mac® og Mac OS® er registrerede varemærker tilhørende Apple, Inc. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere.
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