LAMİNE TEL/KABLO ETİKETLERİ

XTL ETİKETLER

• Önceden boyutlandırılmış tel/kablo etiketleri lamine
kaplaması sayesinde basılı alanı yağa, kimyasal
maddelere, neme, aşınmaya ve solmaya karşı korur

En zorlu koşullara (nem, kimyasallar, birçok farklı
sıcaklık, UV ışını vb.) dayanıklı, endüstriyel güçte
etiketler.

• Yüksek hacimli kurulumlar için sayfa etiket olarak
da sunulmaktadır
• UL 969 tamamlayıcısı olarak UL onaylıdır

• Dayanıklı ısı transfer yazdırma teknolojisi
– etiket lekelenmez veya solmaz

A

• Kolay soyulabilen ayrıklı arka kısım ve önceden
boyutlandırılmış etiketler, etiketlerin uygulanmasını
hızlandırır ve kolaylaştırır

ISIYLA KÜÇÜLEN ETİKETLER
(KESİNTİSİZ VE ÖNCEDEN BOYUTLANDIRILMIŞ)

ÇOK AMAÇLI VİNİL ETİKETLER
• Neme, kimyasal maddelere ve UV ışınlarına karşı
olan dayanıklılığı, vinilin hem iç hem de dış mekân
kullanımı için ideal olmasını sağlar
• İşyeri iletişimini ve güvenliğini artırmak için OSHA,
ANSI ve ISO standartlarını karşılayan geniş renk
seçenekleri

• Isıyla Küçülen Etiketler küçüldüğünde hem yalıtım hem
de tel ve kablolara 3:1 küçülme oranında güvenli uyum
sağlar

Endüstriyel Etiketleme Çözümü

• MIL-M-81531, MIL-STD-202G,SAE-DTL- 23053/5
(Sınıf 1 ve 3) onaylıdır
• UL 224 tamamlayıcısı olarak UL onaylıdır
• 6, 12, 24, 54 mm etiket genişliği

• UL 969 tamamlayıcısı olarak UL onaylıdır

A

• 12, 19, 24, 38, 54 mm etiket genişliği
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ESNEK KABLO ETİKETLERİ
• Ürüne uygun ve sağlam bir şekilde yapışmak üzere
tasarlanmış esnek naylon malzeme,kabloların,
tellerin ve yuvarlak yüzeylerin etiketlenmesi için
uygundur
• Yırtılmaya karşı dayanıklı malzemesi sayesinde,
dar alanlarda ve kablo kanallarında kullanıldığında
hasar görmez

ÖNCEDEN BOYUTLANDIRILMIŞ ETİKETLER
(GÜVENLİK ETİKETLERİ DAHİL)
• Barkod basımı, koruyucu çerçeveler, raflar, çöp kutuları,
kirişler vb. düz yüzeylerin etiketlenmesi için idealdir
• Önceden boyutlandırılmış etiketler verimliliği artırmak
için yığın etiket yazdırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur
• UL 969 tamamlayıcısı olarak UL onaylıdır
• 6,12,24,54 mm etiket genişliği

A

• UL 969 tamamlayıcısı olarak UL onaylıdır
• 12, 19, 24 mm etiket genişliği

A

SABİT DÜZ YÜZEY ETİKETLERİ
• Panel, blok, koruyucu çerçeve,raf, kutu, kirişler ve
daha fazlasının etiketlenmesi için idealdir
• Düz yüzeylerin etiketlenmesinde profesyonel
görünüm katan parlak bir kaplama oluşturur
• UL 969 tamamlayıcısı olarak UL onaylıdır
• 6, 9, 12 mm etiket genişliği

A

A

SAYFA ETİKETLER
ÇOK SAYIDA ETİKET
BASIMINI KOLAYLAŞTIRIR

*Sadece lazer yazıcı aracılığıyla kullanılır

EN KARMAŞIK ETİKETLEME IŞLERINI KOLAYLAŞTIRIR.

xtl.dymo.com
TAM XTL ÜRÜN YELPAZESINE ÇEVRIMIÇI BAKIN

ŞİMDİYE KADAR BU
KADAR KOLAY KULLANIMLI
BİR ENDÜSTRİYEL
ETİKETLEME ÇÖZÜMÜYLE
KARŞILAŞMADIĞINIZDAN
EMİNİZ.

DAHİLİ ETİKET UYGULAMALARI

hızlıca başlamak için giriş ekranından size uygun uygulamayı
kolayca seçin

etiket oluşturmayı hızlı ve kolay
hale getirir (sadece XTL 500
modelinde mevcuttur)

İş yerinde test edilmiş ve pek çok özellikle donatılmış DYMO® XTL™
300 ve XTL 500 etiketleme makineleri, daha verimli ve sorunsuz
bir deneyim için günümüz teknolojilerini kullanarak endüstriyel
etiketlemenin kolaylıkla yapılmasına yardımcı olur. İşte bu nedenle,
hiçbir eğitim almadan sekiz hafta boyunca bir XTL etiketleme
makinesi kullanan kişilerin %80’inden fazlası, mevcut etiketleme
makinelerine kıyasla daha iyi bir performans aldıklarını belirtti.
Sloganımız - işlerin daha kolay yapılmasını sağla. XTL 300 ve 500
etiketleme makineleri, aynı etiketleme makinesiyle kesintisiz etiket,
önceden boyutlandırılmış etiket, ısıyla küçülen etiket ve küçük
boyutlu güvenlik işaretleri basabilme esnekliğini sunar.
XTL etiketleme makinelerinin kolaylık kavramını yeniden nasıl
tanımladığını görmek için okumaya devam edin

DOKUNMATİK EKRAN

ÖNCEDEN YÜKLENMIŞ ETIKET ŞABLONLARI

*Kaynak: IPSOS DYMO XTL: Tam Karışık Test, 2014

etiketlerin mükemmel bir şekilde biçimlendirilmesini
sağlayarak zamandan tasarruf ettirir

GERÇEĞE ÇOK YAKIN BASKI
ÖNİZLEME

Ayrıca, yaklaşık 100 farklı boyut ve bağlantı paneleri için önceden
ayarlanan tasarımlar, etiket basarken boyutlandırma ve aralık bırakmaya
yönelik yaptığınız tahminleri ortadan kaldırır.

ve renkli ekran görünümü kablo, boru ve diğer alanlarda
etiketlerin tam olarak nasıl görüneceğini gösterir

DYMO® ID - ETİKETLEME İŞLERİ ARTIK
DAHA KOLAY VE BASİT
XTL™
etiketleme
makinenizde
bulunan
faydalı
özelliklerin
hepsini bilgisayar tabanlı bir yazılım paketinde bir araya getiren
benzersiz deneyimi ile DYMO ID yazılımını kullanmak çok kolaydır.
DYMO ID yazılımını dymo.com internet sitesinden ücretsiz olarak
indirebilirsiniz. Etikeme işerinizi yaparken kolaylık arıyorsanız aşağıdaki
özelliklere mutlaka bir göz atın:
200’den fazla önceden
İçeri Hızlı Veri
yüklenmiş simge ve görsel
aktarımı

