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Farklı düşünün.

Biraz ekstra yardım ve biraz ekstra zaman ile hergün ne kadar çok iş başarabileceğinizi hayal edin. 

DYMO® ürünleri size her ikisini de verebilir. İster ofiste ister evde ister endüstriyel ortamda çalışın, 

DYMO® organize olmanız ve günlük işlerinizi tamamlamanız için ihtiyacınız olan herşeye sahiptir – 

üstelik bunu daha az zamada ve daha az çaba ile sağlar.

Ofis 04  
Ev 38 
Endüstriyel 46
Karşılaştırma 56
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Zamandan ve paradan tasarruf edin.
Sayfalarca hatalı etiket basma problemi ile karşılaşmadan istediğiniz etiketi bir kaç 

saniyede yazdırın. Bilgisayarınızın ya da işinizin başındayken gelişmiş etiketleme 

özellikleri ile daha fazlasını başarın. Tek bir kelime yazmadan iş kontaklarınıza ait veri 

tabanını oluşturun. DYMO® ofis ürünleri daha az zamanda daha fazla iş yapmanızı 

sağlar ve firmanız için büyük fark oluşturabilecek küçük mucizelerle çalışmanızı 

kolaylaştırır.
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Ofis Etiketleme Çözümleri
Postala. Gönder. Düzenle. Yazdır. Kaydet.

Firmanızın daha sorunsuz ve verimli çalışmasına yardım edebilecek etiketleri DYMO® etiketleme makineleri 
ile yazdırabilirsiniz. Hızlı, kullanımı kolay ve kullanışlı: DYMO® LabelManager™ sayesinde göz alıcı etiketlerle 
belgeleri, evrak raflarını ve bilgisayar gereçlerini hızlıca ve kolaylıkla adlandırabilir ve tanımlayabilirsiniz. CD/
DVD kutuları ve üst üste yığılabilen diğer ofis araçları içindeki malzemelerin türünü ya da gizlilik statülerini 
göstermek amacıyla kolaylıkla renklerle kodlanabilir.
DYMO® LabelManager™ ile değerli ofis eşyalarınızı birine ödünç verdiğinizde geri geleceğinden emin 
olabilirsiniz.
DYMO® LabelWriter™ termal baskı teknolojisi kullanır, böylece mürekkep ya da toner kullanımı gerektirmez.
Bilgisayarınızda bulunan adres, sevkiyat, dosya, klasör, isim bilgileri ve barkod etiketlerinin yanı sıra çok 
daha fazla bilgiyi, standart bir  yazıcıyla bastırılan yüzlerce hatalı etiket olmadan ve ekstra çabaya gerek 
duymadan oluşturmanızı ve yazdırmanızı sağlayan DYMO Label Versiyon 8 yazılımı ile daha akıllıca 
etiketleyin ve postalayın.

Dosya ve arşivlerinizi düzenleyin
Klasörler, askılı dosyalar, dosya  
dolapları ve çekmeceleri için beyaz  
üzeri siyah etiketlerle istediğiniz  
dosyayı daha hızlı bulun.

Medya araçlarınızı etiketleyin
İşaretleme kaleminizden kurtulun 
-CD'lerinizi, DVD'lerinizi, VHS  
kasetlerinizi ve diğer medya 
araçlarınızı düzenli, okuması kolay 
ve profesyonel görünümlü etiketlerle 
etiketleyin.

Ziyaretçilerinizi yönetin
Şirket logonuzun bulunduğu 
kişiselleştirilmiş isim kartı etiketleri ile 
ziyaretçilerinize yaka kartı hazırlayın  
ve güvenliği sağlayın.

Gönderilerinize adres etiketi ekleyin
Dakikada 71 etiket yazdırma hızı ile  
doğru ve profesyonel görünümlü  
adres etiketleri yazdırın.* 

* 4 satırdan oluşan adres etiketi
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İstediğiniz her şeyi hızlıca etiketleyin
Standart D1 Şeritler klasörler,  
dosyalar, saklama alanları ve  
bunun gibi birçok etiketleme ve  
düzenleme işi için mükemmeldir.

Etiketlemesi zor yüzeyleri etiketleyin
Yüksek-Performanslı Esnek D1  
Şeritler eğimli, dokulu ve düzgün  
olmayan yüzeylerde mükemmel  
sonuç sağlayan kalıcı yapışkana  
sahiptir.

Kalıcı olarak etiketleyin
Yüksek-Performanslı Permanent  
D1 Şeritler sabit ve okunur  
durumda kalan şeritleri çizilmelere  
ve suya dayanıklı kalıcı yapışkanla  
bir araya getirir

Postalama
Ziyaretçi Yönetimi
Medya Yönetimi
Düzenleme
Dosyalama
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Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0838820 LW 450 TURBO ENG/FR/NL/DE Gümüş/Siyah 1/6

S0838830 LW 450 TURBO HUN/CZ/PL/SK Gümüş/Siyah 1/6

S0838840 LW 450 TURBO IT/ES/PT/TR Gümüş/Siyah 1/6

S0838850 LW 450 TURBO SV/DA/NO/FI Gümüş/Siyah 1/6

S0838860 LW 450 TURBO ENG-UK/HK Gümüş/Siyah 1/6

LabelWriter™ Serisi

Daha hızlı etiketleyin. Daha akıllıca postalayın. Şık görünün!

DYMO® LabelWriter™ etiket yazıcınızı PC'nize bağlayın, artık adres etiketlerini, sevkiyat etiketlerini, dosya
etiketlerini, isim kartı etiketlerini ve çok ama çok daha fazlasını yazdırmaya hazırsınız. Temel etiket yazdırma
işlemi için LabelWriter™ 450'yi veya ek olarak farklı etiket boyut ve stillerini yazdıran bir model seçin.
LabelWriter™ yazıcıları birinci sınıf sonuç elde etmeyi kolaylaştırır. Termal baskı teknolojisi mürekkep veya
toner maliyetini sıfıra indirir ve sayfalarca yanlış etiket basma sorununu sonsuza kadar ortadan kaldırır.
Gelişmiş çözünürlükte grafik modu kristal parlaklığında metin, grafik ve barkod basmanızı sağlar. Uyku
modu enerji tasarrufu sağlar. İstediğiniz yere koyun - yeni, kompakt boyutu ile her tip modern işyeri için
uygundur.

LabelWriter™ 450 Turbo
PC bağlantılı yüksek hızlı etiket yazıcısı 

Yoğun ofisler için yüksek hızlı, sorunsuz  
etiket yazdırma
LabelWriter™ 450 Turbo, LabelWriter™ 450’nin olağanüstü 
performansını daha ileri bir seviyeye getirerek çok yüksek hızda  
etkileyici etiketler yazdırmanızı sağlar.

•  Zamandan ve paradan tasarruf etmeniz için güç ve hızla 
birlikte üstün etiket kalitesi ve esnekliği sunar

• Dakikada 71 etikete kadar yüksek hızda yazdırır 
 (4 satırlı adres etiketi)

• Giriş seviyesi yazıcımızdan %40 daha hızlı

• 100’den fazla etiket stili ve taslağı sunan özel 
 DYMO Label™ v.8 Yazılımı içerir
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Tüm LabelWriter™ etiket yazıcıları 
için sistem gereksinimleri

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

USB bağlantı noktası, 50MB sabit
disk alanı, ve CD-ROM sürücüsü

LabelWriter™ 450
PC bağlantılı profesyonel etiket yazıcısı

LabelWriter™ 450 Serisi

LabelWriter™ 450 Twin Turbo
PC bağlantılı çift rulolu etiket yazıcısı

Her bütçeye uygun etkili 
etiket yazdırma
Yoğun ofis ortamınız için profesyonel etiketleme  
ve postalama çözümleri.

• Dakikada 51 etikete kadar baskı imkanı (4-satır adres etiketi)

• 100'den fazla etiket stili ve düzeni sunan tescilli 
 DYMO Label™ v.8 Yazılımı içerir

Etiketleme ve postalama verimliliğinizi 
en üst düzeye çıkarın
DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo etiket yazıcısı iki 
etiket rulosu içerir dolayısıyla adres ve gönderim bilgilerini 
çok daha hızlı yazdırabilirsiniz.

• Postalama ve etiketleme verimliliğinizi artırmak için her zaman 
 yazdırmaya hazır iki etiket rulosu bulundurun

• Yüksek miktarda etiket kullanımı olanlar her iki ruloda da aynı 
 etiket formatını kullanabilir ve ilk rulo tükendiğinde ikinci etiket 
 rulosuna otomatik olarak geçebilirler.

• Yüksek hızda baskı - dakikada 71 adete kadar etiket basma 
 (4 satırlı adres etiketi), giriş düzeyi yazıcı modelimizden %40 
 daha hızlı

• 100'den fazla etiket stili ve düzeni sunan tescilli 
 DYMO Label™ v.8 Yazılımını içerir

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0838770 LW 450 ENG/FR/NL/DE Gümüş/Siyah 1/6

S0838780 LW 450 HUN/CZ/PL/SK Gümüş/Siyah 1/6

S0838790 LW 450 IT/ES/PT/TR Gümüş/Siyah 1/6

S0838800 LW 450 SV/DA/NO/FI Gümüş/Siyah 1/6

S0838810 LW 450 ENG-UK/HK Gümüş/Siyah 1/6

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0838870 LW 450 TWIN TURBO ENG/FR/NL/DE Gümüş/Siyah 1/3

S0838880 LW 450 TWIN TURBO HUN/CZ/PL/SK Gümüş/Siyah 1/3

S0838890 LW 450 TWIN TURBO IT/ES/PT/TR Gümüş/Siyah 1/3

S0838900 LW 450 TWIN TURBO SV/DA/NO/FI Gümüş/Siyah 1/3

S0838910 LW 450 TWIN TURBO ENG-UK/HK Gümüş/Siyah 1/3



11

LabelWriter™ 450 Duo
PC bağlantılı kağıt etiket ve plastik şerit yazıcısı

LabelWriter™ 4XL
PC bağlantılı geniş formatlı etiket yazıcısı

Tek yazıcı ile ihtiyacınız olan tüm 
etiketleri yazdırın
Kağıt etiket ve D1 plastik şerit basma özelliğiyle her tip 
etiketleme işinin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

• Çeşitli renk ve boyutlarda kağıt etiket veya kalıcı 
 DYMO® D1 plastik şerit yazdırabilirsiniz

• DYMO® D1 plastik şeritler, kalıcı ve dayanıklı olmasının
 yanı sıra bilgisayar, PDA, telefon, klasör dolabı, yazıcı vs 
 gibi sert yüzeylerin etiketlenmesi için de idealdir.

• Dakikada 71 adete kadar etiket basma imkanı 
 (4 satırlı adres etiketi), giriş düzeyi yazıcı modelimizden 
 %40 daha hızlı

• 100'den fazla etiket stili ve düzeni sunan tescilli 
 DYMO Label™ v.8 Yazılımını içerir

Yüksek hacimli gönderim, postalama 
ve diğer etiketleme işleriyle başa çıkın
Ofisinize veya işyerinize bir DYMO® LabelWriter™ 4XL
yazıcısı kurun ve önünüze yığılan her türlü postalama 
veya etiketleme işi için hazır olun. Ekstra geniş sevkiyat 
ve depo etiketini yazdırın. Ek olarak dosya klasörleri, isim 
kartı etiketleri ve bunun gibi 100'den fazla etiket stilini 
yazdırabilirsiniz.

• Toplu posta gönderim etiketleri ve diğer geniş formatlı 
 etiketler, dahil 10 cm genişliğe kadar olan etiketleri yazdırın.

• Ayrıca makinenizle 104 x 159 mm hepsi bir arada sevkiyat 
 etiketleri, depo etiketleri, barkod ve isim kartı etiketleri de 
 yazdırabilirsiniz

• Adresler, dosya klasörleri, yaka kartları ve daha fazlası için 
 düzinelerce etiketi farklı etiket stilinde ve boyutunda yazdırın

• Dakikada 53 etikete kadar yazdırın (veya saniyede 81 mm, 
 4 satırdan oluşan adres etiketi)

• Yazılım Programı Kiti'yle (dymo.com'dan ücretsiz indirin) 
 3. taraf uygulamalarına kolayca entegre edilebilir

• Tescilli DYMO Label™ v.8 Yazılımını içerir

• Canlı metin, grafik ve barkodları 300 dpi'de yazdırın

• Windows® sürücülerini içerir, Linux® sürücüleri
 de karşıdan yüklenebilir

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0838920 LW 450 DUO ENG/FR/NL/DE Gümüş/Siyah 1/3

S0838930 LW 450 DUO HUN/CZ/PL/SK Gümüş/Siyah 1/3

S0838940 LW 450 DUO IT/ES/PT/TR Gümüş/Siyah 1/3

S0838950 LW 450 DUO SV/DA/NO/FI Gümüş/Siyah 1/3

S0838960 LW 450 DUO ENG-UK/HK Gümüş/Siyah 1/3

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0904950 LW 4XL EMEA Gümüş/Siyah 1/2

S0904960 LW 4XL ENG-UK/HK Gümüş/Siyah 1/2
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LabelWriter™ 450 Serisi

LabelWriter™ Software
PC için DYMO Label™ v.8 Yazılımı

Kısa sürede mükemmel etiketler yaratın
Tüm LabelWriter™ 450 etiket yazıcılarıyla birlikte verilen DYMO 
Label™ v.8 yazılımı tüm etiketleme işlemlerinizi basitleştirir, ister 
bir ister yüzlerce adet etiketi kolayca yazdırmanızı sağlar

•  DYMO Label™ v.8: PC'nizden sevdiğiniz düzenleri oluşturup 
yazdırın

• Çoklu uygulama: Yeniden yazmaya gerek olmadan doğrudan 
 Microsoft® Word, Outlook®, Excel® ve CardScan® 'den etiket
 oluşturur

• Dahili adres defteri: Etiketleri doğrudan kişi listenizden veya 
 Outlook® Adres Defterinizden yazdırın

• QuickPrint widget'i: Tek bir etiketi kolaylıkla ve hızla yazdırın

• 100'den fazla hazır tasarımlı, özelleştirilebilir etiket şablonundan 
 seçim yapın

• Etiketlerinize logo, grafik, şekil ve daha fazlasını ekleyin

DYMO® 

Yazılım Geliştirme Kiti
DYMO® etiket yazdırma özelliğini herhangi bir Windows®, 
Mac® veya Linux® uygulamasına kolay ve hızlı bir şekilde 
entegre etmek için DYMO® Yazılım Geliştirme Kitlerini 
(YGK) kullanın.

• DYMO® SDK, LabelWriter™ 400 ve 450 serisi, 4XL, 
 LabelManager™ 420P, 450D ve PnP dahil tüm DYMO®  
 yazıcıları için baskı desteği sağlar.

• YGK'ni www.dymo.com (geliştirici programı) adresinden  
 ücretsiz olarak indirebilirsiniz

DYMO® 

LabelWriter™ Print Server
DYMO® LabelWriter™ etiket yazıcıları için ağ adaptörü

• Paylaşılan bilgisayar ağınızdaki herkesi LabelWriter™ 400 veya 450  
 serisi etiket yazıcılara bağlar

• Basit kurulum: Print Server'ı LabelWriter™ yazıcınıza (USB) ve ağa  
 (Ethernet) bağladığınızda faydalandığınız tüm avantaj ve özellikleri  
 ofisteki herkesle paylaşabilirsiniz

• Yazılımın İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca ve İtalyanca  
 sürümleri mevcuttur

Kod Açıklama Ambalaj 
İçeriği

S0929080 DYMO® LABELWRITER™ PRINT SERVER-AB 1/10

S0929090 DYMO® LABELWRITER™ PRINT SERVER-
İNGİLTERE 1/10

Kod Açıklama Ambalaj 
İçeriği

ÜCRETSİZ DYMO® YAZILIM GELİŞTİRME KİTİ - YGK 1/1

SDK

Yeni

Tüm LabelWriter™ etiket yazıcıları 
için sistem gereksinimleri

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

USB bağlantı noktası, 50MB sabit
disk alanı, ve CD-ROM sürücüsü
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DYMO® LabelWriter™ Etiketleri
DYMO® LabelWriter™ Etiketlerinin termal transfer yazma özelliği sayesinde mürekkep ya da toner kartuşlarıyla 
uğraşmanıza gerek kalmaz. Rulo şeklinde ambalajlandığından tek bir etiketi de yüzlercesini de birbirine yapışmadan ve 
sayfalarca yanlış düzen ya da hatalı etiket basma sorunu olmadan aynı kolaylıkta yazdırabilirsiniz.

Dört farklı çeşit etiketimiz bulunmaktadır.
•  Sabit kağıt beyaz etiketler: Birçok etiketleme işi için idealdir

•  Çıkartılabilir kağıt beyaz etiketler: Kalıcı olmayan etiketleme ihtiyaçları içindir - çıkarıldığında iz bırakmaz

•  Sabit şeffaf plastik etiketler: Etiketlenen yüzeyin altının görülmesine imkan tanır - doğrudan yüzeye yazılmış görünümü verir

•  Yapışkansız etiketler: Yaka kartı kılıfları veya klipsleri ile kullanmak üzere geliştirilmiştir. Randevu veya isim kartı etiketleri için idealdir.

= Sabit = Çıkartılabilir

S-Kod Açıklama (G x Y) Uygun olduğu DYMO® modeli Kutudaki
rulo adedi

Rulodaki
etiket
adeti

Yapışkan Tipi

S0722370 Adres etiketi (beyaz)
28 mm x 89 mm

 

LabelWriter ™ 300 serisi,
400 serisi, 450 serisi,
LabelWriter ™ 4XL

2 130

S0722380 Sarı, pembe, mavi, yeşil etiket (karışık)
28 mm x 89 mm 4 x 1 130

S0722400 Geniş adres etiketi (beyaz)
36 mm x 89 mm 2 260

S0722410 Geniş adres etiketi (şeffaf)
36 mm x 89 mm 1 260

S0722460 Askılı dosya etiketi (beyaz)
12 mm x 50 mm 1 220

S0722470 Dar klasör sırt etiketi, küçük (beyaz)
38 mm x 190 mm 1 110

S0722520 Geniş iade adres etiketi (beyaz) 
25 x 54 mm 1 500

S0722530 Çok amaçlı etiket (beyaz)
13 mm x 25 mm (2 yüzlü) 1 1000

S0929120 Çok amaçlı kare etiketler (çıkartılabilir)  
25 mm x 25 mm 1 750

S0722540 Çok amaçlı etiket (beyaz)
32 mm x 57 mm 1 1000

S0722550 Çok amaçlı etiket (beyaz)
19 mm x 51 mm 1 500

S0722430 Sevkiyat/İsim kartı etiketi (beyaz)
54 mm x 101 mm

 

LabelWriter ™ 300 serisi
( hariç: 310), 400 serisi,

450 serisi,
LabelWriter ™ 4XL

1 220

S0929100 Randevu/İsim kartları (yapışkansız) 
51 mm x 89 mm 1 300

S0929110 Geniş isim kartları (yapışkansız) 
62 mm x 106 mm 1 250

S0722440 Geniş çok amaçlı etiketler 
54 mm x 70 mm 1 320

S0722480 Geniş klasör sırt etiketi, geniş (beyaz)
59 mm x 190 mm 1 110

S0722560 Küçük isim kartı etiketleri ( beyaz )
41 mm x 89 mm 1 300

S0719250 CD/DVD etiketi (beyaz)
Ø 57 mm 1 160

S0904980 Ekstra geniş sevkiyat etiketi (beyaz)
104 mm x 159 mm LabelWriter™ 4XL 1 220

= Yapışkansız



S0722560 (11356)
Küçük isim kartı etiketleri, beyaz kağıt 
41 x 89 mm 
Ruloda 300 adet, kutuda 1 rulo
çıkartılabilir

S0929100
Randevu/Yaka kartı etiketleri, beyaz
51 x 89 mm
Ruloda 300 adet, kutuda 1 rulo
yapışkansız

S0929110
Geniş yaka kartı etiketleri, beyaz
62 x 106 mm
Ruloda 250 adet, kutuda 1 rulo
yapışkansız

İsim Kartı 
Etiketleri

S0722480 (99019)
Geniş Klasör Sırt etiketi,  
beyaz kağıt 
59 x 190 mm 
Ruloda 110 adet, kutuda  
1 rulo 
sabit

S0719250  
(14681)

CD/DVD Etiketi, 
57 mm çap, ruloda  
160 adet, 
Kutuda 1 rulo, sabit

Dosyalama ve  
Medya Saklama 
Etiketleri

LabelWriter™ Etiketleri

S0722470 (99018)
Dar Klasör Sırt etiketi, 
beyaz kağıt 
38 x 190 mm 
Ruloda 110 adet, 
kutuda 1 rulo
sabit

S0722460 (99017)

Askılı dosya etiketi,
beyaz kağıt 12 x 50 mm,  
Ruloda 220 adet, kutuda 1 rulo,
sabit

S0722530 
(11353)

Çok amaçlı etiket (2 
yüzlü), 13 x 25 mm,  
Ruloda 1000 adet, 
kutuda 1 rulo, 
çıkartılabilir
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Adres 
Etiketleri

Yalnızca 
LabelWriter™ Duo için

Tüm D1 şerit
ürün gamımız için lütfen  

sayfa 32'ye bakın.

Sevkiyat 
Etiketleri

S0722550 (11355)
Çok Amaçlı etiket, beyaz kağıt 
19 x 51 mm, Ruloda 500 adet, 
kutuda 1 rulo, çıkartılabilir

Çok amaçlı Etiketler

S0722540 (11354)
Çok amaçlı etiket, 
beyaz kağıt 
32 x 57 mm 
Ruloda 1000 adet, 
kutuda 1 rulo 
çıkartılabilir

S0722440 (99015)
Geniş çok amaçlı etiketler, beyaz kağıt
54 x 70 mm
Ruloda 320 adet, kutuda 1 rulo, sabit

Çok amaçlı kare
etiketler, beyaz kağıt
25 x 25 mm
Ruloda 750 adet,
Kutuda 1 rulo
Çıkartılabilir 

S0722380 (99011)
Karışık renklerde etiket, kağıt (Sarı, Mavi, Pembe, Yeşil) 
28 x 89 mm 
Ruloda 130 adet, kutuda 4 x 1 rulo  
sabit

S0722370 (99010)
Adres etiketi, beyaz kağıt 
28 x 89 mm 
Ruloda 130 adet, kutuda 2 rulo 
sabit

S0722410 (99013) 
Geniş adres etiketi, şeffaf plastik 
36 x 89 mm 
Ruloda 260 adet, kutuda 1 rulo 
sabit

S0904980 - Sadece LabelWriter™ 4XL için
Ekstra geniş sevkiyat etiketi, beyaz kağıt
104 x 159 mm
Ruloda 220 adet, kutuda 1 rulo 
sabit

S0722430 (99014)
Sevkiyat/İsim Kartı etiketi, beyaz kağıt 
54 x 101 mm 
Ruloda 220 adet, kutuda 1 rulo  
sabit

S0722400 (99012)
Geniş adres etiketi, 
beyaz kağıt 
36 x 89 mm 
Ruloda 260 adet, 
kutuda 2 rulo  
sabit

S0722520 (11352)
 
Geniş iade adres etiketleri
beyaz kağıt
25 x 54 mm,  
ruloda 500 adet,
Kutuda 1 rulo, sabit

S0929120
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İletişim Yönetimi

Kişi bilgilerinizi kaydedin. Tüm fırsatları yakalayın.

CardScan® İletişim Yönetim Sistemiyle kişi verilerini almak, bir kartvizit taramak ya da
e-postalardan, web sayfalarından veya diğer çevrimiçi belgelerden metinleri sürükleyip bırakmak
kadar kolaydır. Ödüllü CardScan® teknolojisi verileri dijital kişi dosyasındaki doğru alanlara
girer. Tek bir kelime yazmadan işiniz için son derece önemli olan iş kontaklarınızın veritabanını
oluşturun. Kişileri hızlıca bulup kategorize etmek, toplu posta veya e-posta gönderimi yapmak
için sistemde yerleşik bulunan CardScan® İletişim Yönetim yazılımını kullanın.

CardScan® Executive
PC ve Mac® için gelişmiş iletişim yönetim sistemi*

Kontakt bilgilerinizi her zamandan daha hızlı 
yakalayın, düzene koyun ve yönetin.
İş kontaktlarınızı fırsata dönüştürün! Tek yapmanız gereken herhangi 
bir kartviziti taramak, CardScan® yazılımı gerekli dijital adres defterini 
oluşturmak için verileri ilgili alanlara girecektir.

• YENİ CardScan® V9 iletişim yönetimi yazılımı ile hızlı ve kusursuz renkli bir  
 kartvizit tarayıcısı içerir.

• Kişi verilerini doğrudan kartvizitlerden tarayın veya e-postalardan, Web   
 sayfalarından ve belgelerden sürükleyip bırakın.

• YENİ Microsoft Outlook® Eklentisi! Kartvizitlerinizi doğrudan Microsoft   
 Outlook® Kişiler dosyasına (yalnızca Windows®) tarayın.

• YENİ Farklı Kaydet özelliği! CardScan® dosyalarını .csv (elektronik tablo) veya  
 .vcf (VCard) formatında kaydedin.

• Kişi bilgilerinizi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyin, sıralayın,  
 arayın, kategorilere ayırın ve birden fazla olanları kaldırın.

• Tek tıkla kişi adresinin bir haritasını oluşturun.

• DYMO® LabelWriter™ 400 veya LabelWriter™ 450 serisi etiket yazıcınız (ayrı  
 satılır) ile bir tıkla kontaktlarınız için etiketler yazdırabilirsiniz.

• Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows   
 Contacts, Act!™ Standard ve İş Grupları için Premium ve Lotus Notes®   
 (Windows®) veya Mac® Address Book (Mac®) ile sorunsuz bir şekilde   
 senkronizasyon yapabilirsiniz. 
 
* Mac® sürümleri sadece İngilizce dilindedir

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0929140 CARDSCAN® EXECUTIVE V9 
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Gümüş/Siyah 1/6

Yeni

CardScan v9 
Yazılımını içerir
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İletişim Yönetimi

CardScan® Team
PC için Geliştirilmiş Çoklu Kullanım için İdeal İletişim Yönetim 
Sistemi

Kişi verilerinizi iş arkadaşınızla veya tüm 
ekibinizle paylaşın
CardScan® Team iletişim bilgilerinizi sizin ve ekibinizin erişebileceği ve 
paylaşabileceği bir ağ sunucusunda saklamanızı sağlar.

• Kişi verilerinin başka bir kullanıcıyla parola korumalı paylaşılması için 2 yazılım 
 lisansı, (daha fazla kullanıcı eklemek için ekstra lisans satın alabilirsiniz)  YENİ  
 CardScan® V9 kişi yönetimi yazılımı ile hızlı ve kusursuz renkli bir kartvizit   
 tarayıcısı içerir.

• Kişi verilerini doğrudan kartvizitlerden tarayın veya e-postalardan, Web   
 sayfalarından ve belgelerden sürükleyip bırakın.

• YENİ Microsoft Outlook® Eklentisi! Kartvizitlerinizi doğrudan Microsoft   
 Outlook® Kişiler dosyasına tarayın (yalnızca Windows® için geçerlidir;    
 CardScan® v8 için ayrıca add-in eklentisi mevcuttur).

• YENİ Farklı Kaydet özelliği! CardScan® dosyalarını .csv (elektronik tablo) veya  
 .vcf (VCard) formatında kaydedin.

• YENİ Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü! Kişilerinizi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay  
 bir şekilde düzenleyin, sıralayın, arayın, kategorilere ayırın ve birden fazla   
 olanları kaldırın.

• Tek tıkla kişi adresinin bir haritasını oluşturun.

• DYMO® LabelWriter™ 400 veya 450 serisi etiket yazıcınız (ayrı satılır) ile bir  
 tıkta kişiler için etiketler yazdırabilirsiniz.

• Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows   
 Contacts, Act!™ Standard ve İş Grupları için Premium ve Lotus Notes®   
 (Windows®) ile sorunsuz bir şekilde senkronizasyon yapabilirsiniz.

CardScan® Personal
PC için Geliştirilmiş Taşınabilir İletişim Yönetimi Sistemi

Hesaplı kişi yönetim sistemi
Hareket halindeki profesyoneller için geliştirilen CardScan® Personal, 
çoğu dizüstü bilgisayar taşıma çantasına sığabilen taşınabilir siyah-
beyaz kartvizit tarayıcısıdır.

• YENİ CardScan® V9 iletişim yönetimi yazılımı ile siyah-beyaz bir kartvizit   
 tarayıcısı içerir.

• Kişi verilerini doğrudan kartvizitlerden tarayın veya e-postalardan, Web   
 sayfalarından ve belgelerden sürükleyip bırakın.

• Taşınabilir, avuç içine sığan büyüklükteki tarayıcı bir seyahat kılıfı ile birlikte verilir.

• YENİ Farklı Kaydet özelliği! CardScan® dosyalarını .csv (elektronik tablo) veya  
 .vcf (VCard) formatında kaydedin.

• YENİ Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü! Kişilerinizi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay  
 bir şekilde düzenleyin, sıralayın, arayın, kategorilere ayırın ve birden fazla   
 olanları kaldırın.

• Tek tıkla kişi adresinin bir haritasını oluşturun.

• DYMO® LabelWriter™ 400 veya 450 serisi etiket yazıcınız (ayrı satılır) ile bir  
 tıkta kişiler için etiketler yazdırabilirsiniz.

• Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows   
 Contacts ile sorunsuz bir şekilde senkronizasyon yapabilirsiniz.

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0929150 CARDSCAN® TEAM V9 
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Gümüş/Siyah 1/6

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0929130 CARDSCAN® PERSONAL V9 
ENG/FR/DE/NL/IT/SP Gümüş/Siyah 1/6

Yeni

CardScan v9 
Yazılımını içerir

Yeni

CardScan v9 
Yazılımını içerir



19

CardScan® ve LabelWriter™

Benzersiz iletişim yönetimi için mükemmel kombinasyon

iletişim verilerinizi doğrudan CardScan® yazılımıyla
DYMO® LabelWriter ile yazdırın™

Kullanımı kolaydır - istediğiniz kartviziti CardScan® 
tarayıcı ile tarayın ya da herhangi bir elektronik 
belgeden iletişim bilgisini CardScan® yazılımına 
sürükleyip bırakın.

İletişim yönetimi:

• Microsoft® Outlook

• ACT!®

• Goldmine®

• Lotus® Notes

• Ve daha pek çokları

PDA: 

• Palm® OS taşınabilir cihazları

• Pocket PC'ler

• Windows Mobile® donanımı

Smart Phone:

• Cep telefonunuzdaki

 adresleri eşleştirme

• Outlook® ve ActiveSync®

 üzerinde de çalışır

CardScan® Software
İletişim yönetim yazılımı

İletişim verilerini kolayca yönetin ve böylece kolay işlem yapın
Ödüllü CardScan® kişi yönetim yazılımı herhangi bir iletişim ya da kişi grubunu yönetmeyi, 
bulmayı ve irtibata geçmeyi ve ayrıca ulaşılabilir olduklarında fırsatları yakalamayı basitleştirir.

• Taradığımız kartviziti önceden tanımlanmış kategorilere atayın ya da kendi kategorilerinizi oluşturun, her bir 
 kontağınıza bağımsız notlar ekleyin

• Kontaklarınızı yazdığınız gibi arama özelliğiyle hızlıca bulun

• Ada, telefona, şirkete ve daha fazlasına göre hızlıca sıralayın

• Çift girişleri otomatik olarak bulun

• YENİ Microsoft Outlook® Eklentisi! Kartvizitlerinizi doğrudan Microsoft Outlook® Kişiler 
 dosyasına tarayın (yalnızca Windows® için geçerlidir;  CardScan® v8 için ayrıca add-in 
 eklentisi mevcuttur).

•  Tek bir kişi veya kişi grubu için e-posta, zarf, LabelWriter™ posta etiketi ve  
dönen dosya kartları yaratın

• Kişi telefon numaralarını çevirin veya tek bir tık ile konumlarını eş zamanlı hale getirin

•  Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows Contacts, Act!™ 
Standard ve İş Grupları için Premium ve Lotus Notes® (Windows®) ile sorunsuz bir
şekilde senkronizasyon yapabilirsiniz.

Açıklama Ambalaj 
İçeriği

CardScan® Team Tek (1) Kullanıcı Lisansı* 1

CardScan® Team İki (2) Kullanıcı Lisansı* 1

CardScan® Team Beş (5) Kullanıcı Lisansı* 1

* Sadece www.cardscan.com adresinden temin edilebilir
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DYMO® M1 veya M2 
Dijital Posta Terazileri

Zaman ve paradan tasarruf edin – zarfları ve 
küçük paketleri masanızda tartın
• 1 veya 2 kg ağırlığındaki mektupları ve paketleri tartar

• Postaneye gitmenize gerek kalmaz

• Postalama ücreti için gereken uygun ağırlığı belirler – asla gerekenden fazla  
 posta ücreti ödemeyin

• Kompakt boyutu (18,5 cm U x 16,1 cm G x 4,4 cm Y) sayesinde her tip   
 masaya sığar veya çekmecede saklanır

• LCD ekran, ağırlığı okunması kolay dijital formatta (kg/g (0 kg 000g) veya  
 lbs/oz (lb 00.0 oz) cinsinden) gösterir

• Kullanımı kolay “tut” özelliği, zarfı veya paketi almanızdan sonra on saniye   
 boyunca ağırlığı ekranda göstermeye devam eder - ekranı görmenizi   
 engelleyen büyük ürünleri tartmak için idealdir

• Dara fonksiyonu – bir kap içerisindeki ürünleri kap ağırlığını çıkartarak tartar

• Terazi kullanımda değilken otomatik kapanma özelliği - pil gücünü korur

• 15 cm x 15 cm tartı platformu

• 3 adet AAA pil ile çalışır (ambalaja dahil değildir)

DYMO® Dijital Posta ve 
Sevkiyat Terazileri

DYMO® tüm posta ve kargo gönderme ihtiyaçlarınız için geniş bir terazi yelpazesi sunar. Kompakt dijital 
posta terazilerinden en yüksek kapasiteli dijital USB terazilere kadar tüm posta ve kargo gönderme 
ihtiyaçlarınıza uyacak doğru ürünü seçebilirsiniz. Hassas ve dijital DYMO® posta terazileri sayesinde 
postaneye gitmenize ve postalama için gerekenden fazlasını harcamanıza gerek kalmaz. Taşınabilir sevkiyat 
terazileri zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar, paketleri teraziye değil, teraziyi ağır paketlere 
taşımanızı sağladığı için belinizi istenmeyen incinmelerden korur.

Yeni

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0928980 M1 POSTA TERAZİSİ 1 KG Siyah 1/2

S0928990 M2 POSTA TERAZİSİ 2 KG Siyah 1/2
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DYMO® Dijital Teraziler

Zarf ve paketlerin tam ağırlığını ve posta 
bedelini belirleyin
• 5 veya 10 kg ağırlığındaki zarfları ve paketleri tartar

• Kompakt (23,4 cm U x 21,1 cm G x 4,5 cm Y) boyutu ile en yoğun  
 çalışma alanlarına sığar ve çoğu çekmecede saklanır

• LCD ekran, ağırlığı hassas ve okunması kolay dijital formatta (kg/g  
 (0 kg 000g) veya lbs/oz (0 lb 00.0 oz) cinsinden) gösterir

• LED ışıklı “Tut” özelliği, ürünün kaldırılmasından sonra ağırlık ekranını  
 on saniyeliğine kilitler – büyük paket veya zarflar ekranın görülmesini  
 engellendiğinde rahatlık sağlar

• Dara fonksiyonu – bir kap içerisindeki ürünleri kap ağırlığını çıkartarak  
 tartar

• Terazi kullanımda değilken otomatik kapanma özelliği – pil ömrünü uzatır

• 20 cm x 20 cm tartı platformu

• 3 adet AAA pille (ambalaja dahil değildir) veya USB kablosuyla  
 (ambalaja dahildir) PC ya da Mac®'e bağlanarak çalışır

• Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 veya üstüyle çalışır

DYMO® M5 veya M10 
Dijital USB Posta Terazileri

Yeni

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0929000 M5 USB POSTA ÖLÇEĞİ 5 KG Siyah/Gümüş 1/2

S0929010 M10 USB POSTA ÖLÇEĞİ 10 KG Gümüş/Siyah 1/2
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Büyük koli ve paketlerin tam ağırlığını ve 
posta bedelini belirleyin
• Sağlam, ağır işe yönelik ve taşınabilir dijital sevkiyat terazisi, 50, 100  
 veya 180 kg'ye varan ağırlıklardaki koli ve paketleri tartar

• Kolay taşıma için geliştirilmiş entegre sarmalı tutacak – ağır paketleri  
 teraziye değil, teraziyi ağır paketlere taşımanızı sağlar

• Sökülebilir LCD ekran, kolay el tipi veya duvara monte görüntülemeye  
 imkan verir

• Ağırlığı, doğru ve okunması kolay dijital formatta (kg/g (0.0 kg) veya  
 lbs/oz (0.0 lb oz) cinsinden) gösterir

• “Tut” özelliği, paketin kaldırılmasından sonra ağırlık ekranını on   
 saniyeliğine kilitler – büyük paketler ekranın görülmesini engellendiğinde  
 rahatlık sağlar

• Dara fonksiyonu – bir kap içerisindeki ürünleri kap ağırlığını çıkartarak  
 tartar

• Terazi kullanımda değilken otomatik kapanma özelliği – pil ömrünü uzatır

• 40 cm x 41,5 cm.lik boyutu sayesinde (30 cm x 30 cm.lik tartı  
 platformu) büyük paketleri taşır

• AC adaptör (ambalaja dahildir), 3 AAA pil (ambalaja dahil değildir) veya  
 PC ya da Mac®'e bağlı USB kablosu (ambalaja dahildir) ile çalışır

• Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 veya üstüyle çalışır

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0929020 S50 USB SEVKİYAT TERAZİSİ 50 KG AB Siyah 1/2

S0929050 S50 USB SEVKİYAT TERAZİSİ  50 KG 
İNGİLTERE Siyah 1/2

S0929030 S100 USB SEVKİYAT TERAZİSİ 100 KG AB Siyah/Gri 1/2

S0929060 S100 USB SEVKİYAT TERAZİSİ 100 KG 
İNGİLTERE Siyah/Gri 1/2

S0929040 S180 USB SEVKİYAT TERAZİSİ 180 KG AB Siyah/Turuncu 1/2

S0929070 S180 USB SEVKİYAT TERAZİSİ 180 KG 
İNGİLTERE Siyah/Turuncu 1/2

Yeni
DYMO® S50, S100 veya S180
Taşınabilir Dijital USB Sevkiyat Terazileri
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LabelManager™ Serisi

Çalışma alanınızı dakikalar içinde düzenleyin.

DYMO® LabelManager™ elektronik etiketleme makineleri tüketicilerin ihtiyaçlarından esinlenen bazı özellikler 
içerir: baskı önizlemeli geniş ekran, kolay kullanıcı arayüzü, hızlı erişim düğmeleri ve daha fazlası. Ek olarak, 
bazı LabelManager™ modelleri AA pil kullanımından doğan rahatsızlığı, masrafları ve pillerin çöpe atılmasını 
önleyen şarj edilebilir lityum-iyon pille çalışır. Size uygun olan LabelManager™ 'ı seçin ve en
karışık masa, dosya dolabı, dolap ya da odayı ne kadar hızlı ve kolay düzenleyebildiğinizi görün.

LabelManager™ PnP
PC için geliştirilmiş tak ve kullan etiketleme makinesi

Takın, yazın ve yazdırın – bu kadar basit!
LabelManager PnP etiketleme makinesinin bilgisayar ekranında açılan 
dahili yazılımı sayesinde harika görünümlü etiketleri yazma hızınızda 
oluşturmanız mümkün!

• Bilgisayara* USB üzerinden bağlanır.

• Yazılım yüklemeye gerek yoktur – dahili yazılım bilgisayarınızın ekranında  
 kullanıma hazır olarak açılır.

• Etiketinizi istediğiniz yazı tipi veya grafiklerle bilgisayarınızdan kişiselleştirin.

• 6 mm, 9 mm ve 12 mm DYMO® D1 şerit kullanır.

• Lityum-iyon pil USB bağlantısı üzerinden şarj olur - güç adaptörüne veya  
 AA pil kullanımına gerek yoktur.

* Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP ile uyumludur

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0915350 LM PnP GB/NL/BE/FR/DE Siyah/Gümüş 1/6

S0915360 LM PnP CZ/HU/PL Siyah/Gümüş 1/6

S0915370 LM PnP IT/PT/ES/TR Siyah/Gümüş 1/6

S0915380 LM PnP SE/DK/NO/FI Siyah/Gümüş 1/6

S0915390 LM PnP UK+HK Siyah/Gümüş 1/6

Li-ion
Yeni

Takın Yazın Yazdırın
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LabelManager™ Serisi

LabelManager™ 420P
PC bağlantılı, yüksek performanslı, taşınabilir  
etiketleme makinesi

Ekibiniz daha fazla, hızlı ve pratik 
çalışıyor. Zamanı yakalamak içim 
tasarlanmış etiketleme makinesini 
seçin.
DYMO® LabelManager™ 420P etiketleme makinesi, 
daha verimli ve üretken bir iş yeri oluşturmak için  
etiketlere ihtiyaç duyan firmalar için en iyi seçimdir.

• Bağımsız olarak veya USB ile PC®'e* bağlayarak veri   
 dosyalarından barkod, logo, seri etiketler ve daha fazlasını   
 yazdırmak için DYMO Label™ Yazılımını kullanın.

• 4 satırlı, arkadan aydınlatmalı geniş ekran, metin efektlerini   
 yazdırmadan önce ekranda görmenizi sağlar: 8 yazı tipi, 7 yazı  
 boyutu, 10 metin stili, 8 çerçeve ve alt çizgi.

• Şarj edilebilir bir lityum-iyon pille çalışır – tek kullanımlık AA pil   
 masrafına son.

• 6 mm, 9 mm, 12 mm ve 19 mm genişliğinde DYMO® D1   
 şerit kullanır.

* Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP ile uyumludur

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0915440 LM 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE Siyah 1/6

S0915450 LM 420P ABC SE/DK/NO/FI Siyah 1/6

S0915460 LM 420P ABC IT/PT/ES/TR Siyah 1/6

S0915470 LM 420P ABC CZ/HU/PL Siyah 1/6

S0915490 LM 420P  UK+HK Siyah 1/6

LabelManager™ 450D
PC bağlantılı yüksek performanslı masaüstü 
etiketleme makinesi

Bilgisayarınızla ya da bilgisayar 
kullanmadan etiketlerinizi özelleştirebilir, 
etiket oluşturabilir ve etiketleme işlerinizi 
bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz
LabelManager™ 450D, etiketlerinizi daha etkili hale getirmek 
için size her zamankinden daha fazla yol sunar.
• Ekranda düzeltme yapmak ve yazdırma için tek başına veya PC'nize  
 USB 2.0 ile bağlanarak kullanılır
• Yazdırma işleminden önce etiketleri görmek ve düzenlemek için baskı  
 önizlemeli geniş yarı grafik ekran
• Otomatik etiket makası
• 7 yazı stili, 5 yazı boyutu, 13 metin stili, 6 kutu, çeşitli arkaplan şekilleri  
 ve 6 tip barkod
• DYMO® D1 şeritlerine 6, 9, 12, 19 ve 24 mm genişlikte baskı yapar
• 5 satıra kadar metin basar (19 ve 24 mm etiket üzerine)
• Basılan en son-15-etiket, 10 sık kullanılan etiket ve 10-etiket şablonu  
 hafızası
• 6 AA pil (ambalaja dahil değildir) veya isteğe bağlı AC adaptörle  
 (ambalaja dahil değildir) çalışır

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0718920 LM 450D AZERTY FR/BE Gümüş/Gri 1/6

S0718930 LM 450D QWERTZ DE/AT/CH Gümüş/Gri 1/6

S0718900 LM 450D QWERTY PL/CZ/SK/HU Gümüş/Gri 1/6

S0718890 LM 450D QWERTY SE/DK/NO/FI Gümüş/Gri 1/6

S0718870 LM 450D QWERTY NL+IT/ES/PT/TR Gümüş/Gri 1/6

S0718880 LM 450D QWERTY GB Gümüş/Gri 1/6

Li-ion
Yeni
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LabelManager™ 260P
Taşınabilir ve şarj edilebilir etiketleme makinesi

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0879580 LM 260P ABC CZ/HU/PL/SK Siyah/Gümüş 1/6

S0879600 LM 260P ABC GB + HK Siyah/Gümüş 1/6

S0879560 LM 260P ABC IT/PT/ES/TR Siyah/Gümüş 1/6

S0879590 LM 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE Siyah/Gümüş 1/6

S0879570 LM 260P ABC SE/DK/NO/FI Siyah/Gümüş 1/6

İhtiyaç duyduğunuz her yerde AA pile 
ihtiyaç duymadan kesintisiz etiketleme 
gücü
Zarif tasarım tüketicilerin ihtiyaçlarından esinlenerek daha 
fazla kolaylık ve uygunlukla istediğiniz sonuçları almanıza 
yardım eden yeni özellikler içerir.

• Geniş 30 x 60 mm ekran 2 satır etiket metni görüntüler

• Grafik ekran, metin efektlerini yazdırmadan önce ekranda 
 görmenizi sağlar

• 6 yazı boyutu, 3 yazı tipi, 7 metin stili ve 8 kutu stili

• 9-etiket hafızası ve "metni kaydet" özelliği

• Aynı etiketin 10 adete kadar kopyasını basar

• 6, 9 ve 12 mm genişliğinde DYMO® D1 şeritlerine baskı yapar

• Etiket başına 1 ya da 2 satır yazar (9 ya da 12mm genişlikteki 
 etiketler üzerine)

• Noktalama, döviz ve vurgu imi (örn. é, à, ç vs) dahil özel 
 simgelere hızlı erişim

• Şarj edilebilir lityum-iyon pil ve şarj kablosu içerir

LabelManager™ 360D
Şarj edilebilir masaüstü etiketleme makinesi

Daha fazla güç. Daha fazla özellik.  
AA pillere artık gerek yok.
Şarj edilebilir LabelManager™ 360D siz tüketicilerimizin 
ihtiyaçlarından esinlenerek oluşturulan yeni etiketleme 
özellikleri sunar ve AA pil kullanımından doğan rahatsızlığı, 
masrafları ve pillerin çöpe atılmasını önler.

• Şarj edilebilir lityum-iyon pil ve şarj kablosu içerir
• Geniş 40 x 70 mm ekran 2 satır etiket metni göstermektedir
• Grafik ekran, metin efektlerini yazdırmadan önce ekranda 
 görmenizi sağlar
• 7 yazı boyutu, 3 yazı tipi, 7 metin stili ve 8 kutu stili
• 9-etiket hafızası ve "metni kaydet" özelliği
• Aynı etiketin 10 adete kadar kopyasını basar
• DYMO® 6, 9, 12 ve 19 mm genişliğinde DYMO® D1 şeritlerine 
 baskı yapar
• Etiket başına 1 ya da 2 satır yazar (9 ya da 12 mm genişlik üzerine)
• Alıştığınız bilgisayar stili klavye metin girişini hızlandırır
• Noktalama, döviz ve vurgu işaretleri (örn. é, à, ç vs) dahil özel   
 simgelere hızlı erişim

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0879510 LM 360D AZERTY FR/BE Siyah/Gümüş 1/6

S0879520 LM 360D QWERTZ DE/AT Siyah/Gümüş 1/6

S0879500 LM 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK Siyah/Gümüş 1/6

S0879480 LM 360D QWERTY SE/DK/NO/FI Siyah/Gümüş 1/6

S0879490 LM 360D QWERTY GB/HK Siyah/Gümüş 1/6

S0879470 LM 360D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Siyah/Gümüş 1/6

Li-ion

Şarj edilebilir lityum-iyon 
pille çalışır

Li-ion

Şarj edilebilir lityum-iyon 
pille çalışır
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LabelManager™ 120P
Tek dokunuşlu akıllı tuşlarla donatılmış temel 
etiketleme makinesi

Akıllı tuşlar tek dokunuşla etiket 
biçimlendirmenizi kolaylaştırır
Elde taşınabilir LabelManager™ 120P ile istediğiniz yerde 
mükemmel etiketler oluşturun ve tuş vuruşlarınızı kaydedin.

• Akıllı tuşlar yazı boyutu, kalın, yatay, altçizgili ve kutulu 
 metin dahil birçok yaygın biçimlendirme özelliğine tek 
 tuşla erişim sağlar.

• Grafik ekran, metin efektlerini yazdırmadan önce ekranda 
 görmenizi sağlar

• 2 yazı boyutu, 3 yazı stili ve 1 kutu stili

• Başlangıçtan yazdırmaya kadar kolay gezinme

• Sembollere, noktalamaya ve vurgu imlerine (örn. é, à, ç,...) 
 hızlı erişim düğmeleri

• Son etiket hafızası

• 9 ve 12 mm genişliğinde DYMO® D1 şeritlerine baskı yapar

• Pil ömrünü uzatmak için otomatik kapanma güç tasarrufu

• 6 AA pil (ürüne dahil değil) ile çalışır

Kod Açıklama Renk Pack 
Quant

S0893890 LM 120P ABC IT/PT/ES/TR Gümüş/Siyah 1/6

S0893900 LM 120P ABC SE/DK/ NO/FI Gümüş/Siyah 1/6

S0893910 LM 120P ABC CZ/HU/PL/SK Gümüş/Siyah 1/6

S0893920 LM 120P ABC GB/NL/BE/FR/DE+HK Gümüş/Siyah 1/6

LabelManager™ 220P
PDA tipi klavyeli elde taşınabilir etiketleme 
makinesimakinesi

Benzersiz klavyesinin kullanımı sevdiğiniz 
PDA'nızınkini kullanmak kadar kolaydır
PDA'nızı kullanmayı seviyorsanız LabelManager™ 220P'nin 
klavye düzenini de seveceksiniz. Ve bu popüler etiketleme 
makinesiyle elde edeceğiniz sonuçları da seveceksiniz.

• Başparmaklarınızı kullanarak kolay metin girmek için 
 bilgisayar tarzı klavye
• Geniş grafik ekran, metin efektlerini yazdırmadan önce 
 ekranda görmenizi sağlar
• Başlangıçtan yazdırmaya kadar kolay gezinme
• 6 yazı boyutu, 7 metin stili ve 8 kutu stili
• 9-etiket hafızası ve "metni kaydet" özelliği
• Aynı etiketin 10 adete kadar kopyasını basar
• 6, 9 ve 12 mm genişliğinde DYMO® D1 şeritlerine basar
• Etiket başına 1 ya da 2 satır yazar (9 ya da 12mm genişlikteki 
 etiketler üzerine)
• 6 AA pil (ambalaja dahil değildir) veya isteğe bağlı AC 
 adaptörle (ambalaja dahil değildir) çalışır

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0784510 LM 220P QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Gümüş/Siyah 1/6

S0784520 LM 220P QWERTY GB Gümüş/Siyah 1/6

S0815550 LM 220P QWERTY SE/DK/NO/FI Gümüş/Siyah 1/6

S0784530 LM 220P QWERTY PL/CZ/HU/SK Gümüş/Siyah 1/6

S0784540 LM 220P AZERTY FR/BE Gümüş/Siyah 1/6

S0784550 LM 220P QWERTZ DE/AT/CH Gümüş/Siyah 1/6

LabelManager™ Serisi
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LabelManager™ 210D
Geniş grafik ekran ile donatılmış çok amaçlı 
etiketleme makinesi

LabelManager™ 
Aksesuarlar
Bu kullanışlı aksesuarlar sayesinde kendinize  
daha fazla seçenek sunun

Kolay kullanım ve geniş ekran ofis etike-
tlemelerini kolay ve hızlı hale getirir
Geniş ekranı, basit gezinmesi ve hızlı erişim düğmeleriyle 
LabelManager™ 210D her tür ofis işini gerçekten hızlandırır.

• Geniş grafik ekran, metin efektlerini yazdırmadan önce 
 ekranda görmenizi sağlar

• Başlangıçtan yazdırmaya kadar kolay gezinme

• Sembollere, noktalamaya ve vurgu imlerine (örn. é, à, ç,...) 
 hızlı erişim düğmeleri

• 6 yazı boyutu, 7 yazı stili ve 8 kutu stili

• 9-etiket hafızası ve "metni kaydet" özelliği

• Aynı etiketin 10 adete kadar kopyasını basar

• 6, 9 ve 12 mm genişliğinde DYMO® D1 şeritlerine basar

• Etiket başına 1 ya da 2 satır yazar (9 ya da 12mm genişlikteki 
 etiketler üzerine)

• 6 AA pil (ambalaja dahil değildir) veya isteğe bağlı AC 
 adaptörle (ambalaja dahil değildir) çalışır

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0784430 LM 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL Siyah/Gümüş 1/6

S0784440 LM 210D QWERTY GB Siyah/Gümüş 1/6

S0815540 LM 210D QWERTY SE/DK/NO/FI Siyah/Gümüş 1/6

S0784450 LM 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK Siyah/Gümüş 1/6

S0784460 LM 210D AZERTY FR/BE Siyah/Gümüş 1/6

S0784470 LM 210D QWERTZ DE/AT/CH Siyah/Gümüş 1/6

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0721430 ADAPTER D1 M/C 240V GB Siyah 1/1

S0721440 ADAPTÖR D1 M/C 240V EUR Siyah 1/1

S0719870 Şarj Edilebilir Pil LP 350 Siyah 1/1

Şarj Edilebilir Pil
Sadece LabelPoint™ 350 için. 
AC adaptör gereklidir. 

AC Adaptör
Tüm LabelManager™ ve LabelPoint™ modelleriyle 
çalışır (LabelManager™ 120P, 260P, 360D, 420P, 
PnP hariç).
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Etiket Sistemi LabelManager™ ve LabelPoint™ Etiketleme Makineleri için

DYMO® D1 Şeritler
DYMO® LabelManager™ veya LabelPoint™ modelleri için özel olarak üretilen DYMO® D1

şeritler iç veya dış mekanda, ofisinizde, deponuzda ya da çalıştığınız her yerde her türlü 

etiketleme işi için ihtiyaç duyduğunuz performans ve çeşitliliği size sunar.

• Etiketleriniz bir kaset içinde yer almaktadır. Size sadece şerit kasetini makinenize yerleştirmek ve 
 etiketlemeye başlamak kalır

• Sorunsuz uygulama için "Kolay Açılma"

• Termal transfer baskı teknolojisi - mürekkep ya da toner gerekmez

• 12 farklı renkte ve 5 farklı genişlikte kullanıma sunulmuştur

• Herhangi bir iş için standart, esnek ve kalıcı şerit çeşitlerinden doğru şeridi seçin

DYMO® etiketleme makinenize hangi şeritler uyumludur?

Model 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

LabelManager™ 120P – √ √ – –

LabelManager™ 210D √ √ √ – –

LabelManager™ PnP √ √ √ – –

LabelManager™ 220P √ √ √ – –

LabelManager™ 260P √ √ √ – –

LabelManager™ 360D √ √ √ √ –

LabelManager™420P √ √ √ √ –

LabelManager™ 450D √ √ √ √ √

Seçilen D1 şeritler aşağıdaki DYMO® makineleri ile de uyumludur:
1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, 
LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350, LabelWriter™ Duo.



32

Etiket Sistemi 
LabelManager™ ve LabelPoint™ Etiketleme Makineleri için

Çıkartılabilir  
Etiketler yapışkan iz bırakmadan 
çıkartılabilir

Çoklu yüzeyler için 
Plastik, kağıt, metal, ahşap ve 
cam dahil neredeyse tüm temiz ve 
düz yüzeye yapışır

Kolay açılır arka bölüm
Hızlı ve kolay uygulama için arka 
bölümü kolayca çıkar

Suya dayanıklıdır
Suya, yağlara, greslere ve çoğu 
hafif solvente dayanıklı

Ultraviyole ışınına dayanıklıdır 
Solmadan ve sıyrılmadan güneş 
ışığına maruz kalmaya dayanıklıdır

Isıya dayanıklıdır  
-18°'den 90°'ye kadar ısıya 
dayanıklıdır

D1 Standart Şeritler

Renk Uzunluk = 7 m 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

ABC şeffaf üzerine siyah S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

ABC beyaz üzerine siyah S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

ABC sarı üzerine siyah S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

ABC mavi üzerine siyah – S0720710 S0720560 S0720860 S0720960

ABC yeşil üzerine siyah – S0720740 S0720590 S0720890 S0720990

ABC kırmızı üzerine siyah – S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

ABC şeffaf üzerine beyaz – – S0720600 S0720900 S0721000

ABC siyah üzerine beyaz – – S0720610 S0720910 S0721010

ABC beyaz üzerine mavi – S0720690 S0720540 S0720840 S0720940

ABC şeffaf üzerine mavi – – S0720510 – –

ABC beyaz üzerine kırmızı – S0720700 S0720550 S0720850 S0720950

ABC şeffaf üzerine kırmızı – – S0720520 – –

şeffaf üzerine kırmızı 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Genişlik

1 6 mm şeridin arkasında kesik kısım 
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Sabit şeritler yapıştırıldığı yüzeyde kalıcı olur
DYMO® D1 kalıcı polyester şeritlerin görünümü standart şeritlerimiz gibidir 
ama şeritleri kesinlikle yerinde sabit tutan kalıcı bir yapışkana sahiptirler.

D1 Yüksek Performanslı Şeritler
DYMO® zorlu uygulamalar için iki yeni çeşit etiket geliştirmiştir. Şeritlerde sorunsuz etiket uygulaması 

için DYMO® Kolay Açılır arka kesiği bulunur. 12 ve 19 mm genişliklerde kullanıma sunulmuştur.

DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4000, DYMO® 4500 ve DYMO® 5000 makinelerine uygun değildir.

Eğimli ve dokulu yüzeyler için esnek şeritler
Bu dış yüzeyi saran ve kalıcı yapışkana sahip naylon etiketler eğimli veya dokulu yüzeyleri etiketlemek, kabloları etiketlemek,  
pürüzsüz ve düz olmayan her türlü yüzeyi etiketlemek için mükemmeldir.

Kalıcı yapışkan 
Çıkartması zor (iz bırakabilir)

Çoklu yüzeyler için
Plastik, kağıt, metal, ahşap ve cam dahil 
neredeyse tüm temiz ve düz yüzeylere yapışır

Renk Uzunluk = 5.5 m 12 mm 19 mm

ABC beyaz üzerine siyah S0718060 S0718070

Ambalaj içeriği 1/5 1/5

Genişlik

Kalıcı yapışkan
Çıkartması zor (iz bırakabilir)

Pürüzsüz, eğimli ve dokulu yüzeyler için
Plastik, kağıt, metal, ahşap ve cam dahil neredeyse 
tüm temiz ve düz yüzeylere yapışır. Bilgisayar kasası, 
cihazlar ve dosya çekmeceleri gibi hafif dokulu 
yüzeylere yapışır. Kalem ve bilgisayar çantaları gibi 
etiketlemesi zor eğimli yüzeyler için idealdir.

Renk Uzunluk = 3.5 m 12 mm 19 mm

ABC beyaz üzerine siyah S0718040 S0718050

Ambalaj içeriği 1/5 1/5

Genişlik
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LabelManager™ Etiketleme Sistemi

DYMO® D2 İkili Etiket Sistemi
 
Çeşitli şerit genişliklerinde 18 farklı renk kombinasyonu oluşturmak ve aynı etiket üzerinde 3 farklı
renge kadar baskı yapmak için mürekkep ve etiket kasetlerini birleştirin. D2 sistemi renk kodlu
dosyalar veya renk farklılığının önemli olduğu her türlü etiketleme işi için harikadır. D2 sistemini
kullanan etiketleme makineleri için aşağıdaki tabloya bakınız.

D2 Şeritler
DYMO® Şeritler: Kendinden yapışkanlıdır, kolay açılma için arka kısımlarında kesik kısım yer almaktadır.

D2 Mürekkep şeritler
Mürekkep şeritleri D2 şeritleriyle birlikte kullanılır

1 6 mm şeridin arkasında kesik kısım yoktur
2 DYMO® 6000 için uygun değildir

Renk Uzunluk = 10 m 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

şeffaf – S0721080 S0721140 – S0721240

beyaz S0721030 S0721090 S0721150 S0721210 S0721250

sarı – S0721120 S0721180 – S0721280

Ambalaj İçeriği 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Uyumluluk
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

Genişlik

Renk Uzunluk = 50 m 19 mm 32 mm2

ABC Siyah S0721300 S0721330

Ambalaj İçeriği 1/5 1/5

Genişlik
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Mekanik Etiketleme
Makineleri

DYMO® 1540
Ofis için Mekanik Etiketleme Makinesi

Göz alıcı kabartma şeritler oluşturun
Uygun fiyatlı, dayanıklı ve kullanımı kolaydır - elektriğe ihtiyaç 
duymadan çalışır.

• Yatay veya dikey kabartma baskı için kolaylıkla değiştirilebilir 
 karakter çarkları içerir

• Şeritleri kolay açılır tırnaklarla otomatik olarak keser

• 9 mm DYMO® 3D şeritleri kullanır

• Hafif olması için plastik malzemeden üretilmiştir

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0720030 DYMO® 1540  9 MM NO/DK.200 Mavi 1/12

S0720020 DYMO® 1540  9 MM DE/CH.200 Mavi 1/12

S0720040 DYMO® 1540  9 MM ES/PT.200 Mavi 1/12

S0720010 DYMO® 1540  9 MM AM.200 Mavi 1/12

DYMO® 1575
Yoğun Çalışan Ofisler için Mekanik Etiketleme Makinesi

Yoğun ofis ya da işyerleri için son teknoloji  
mekanik etiketleme
Metal gövdesi, gelişmiş özellikleri ve son derece sorunsuz çalışması  
sayesinde DYMO® 1575 herzaman ihtiyaç duyacağınız mekanik
etiketleme makinesidir.

• Metal gövde dayanıklı ama hafiftir

• Pürüzsüz kabartma ve kesme işlemi saatlerce sorunsuz çalışır

• Şerit besleme ve karakter boşlukları için ileri/geri alma

• Yatay veya dikey kabartma baskı için kolaylıkla değiştirilebilir 
 karakter çarkları içerir

• Şeritleri kolay açılır tırnaklarla otomatik olarak keser

• 9 mm DYMO® 3D şeritleri kullanır

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0720070 DYMO® 1575 9 MM ES/PT.200 Siyah 1/12

S0720060 DYMO® 1575 9 MM DE/CH.200 Siyah 1/12

S0720050 DYMO® 1575 9 MM AM.200 Siyah 1/12
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3D Kabartma Şeritler

Tırnaklı Kesme
DYMO® mekanik etiketleme makinelerinde 
plastik şeritlerin arka kısımlarının kolay 
açılması için tırnaklı bir kesme sistemi  
ulunmaktadır

DYMO® 3D Kabartma Şeritler
DYMO® 3D plastik kabartma şeritler her türlü pürüzsüz ve temiz yüzeye yapışır ve suya, 

pasa, aşınmaya ve birçok kimyasala dayanıklıdır. İster iç ister dış mekanda kullanın sonuna 

kadar güvenebilirsiniz ve yapıştırdığınız yerde kalıcı olur. 

Dört rengi mevcuttur.

Renk Boyut G x U

Blister

3-rulolu kart
9 mm x 3 m

Kutuda

9 mm x 3 m

Siyah S0847730 S0898130

mavi S0847740 S0898140

kırmızı – S0898150

yeşil – S0898160

kırmızı + mavi + siyah S0847750 –

Ambalaj içeriği 1/5 1/10
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Hayattan zevk almaya daha çok 
zaman ayırın.
DYMO® evinizde ihtiyaç duyduğunuz her türlü etiketleme uygulamaları için de idealdir. 

DYMO® sayesinde ailenizdeki herkes eşyalarını çok daha çabuk bulacak, sizde yapmak 

istediğiniz işlere daha fazla zaman ayıracaksınız.
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Ev
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Ev Etiketleme Çözümleri
Evinizi düzenleyin. Hayatı kolaylaştırın.

Bütün odaları, dolapları, çekmeceleri ve rafları düzenli ve derli toplu tutun. Elbiselerinizi, kitaplarınızı, 

araç gereçlerinizi ve değer verdiğiniz diğer eşyalarınızı kolayca tanımlayın. Açıklamalarınızı, notlarınızı 

ve hatırlatıcılarınızı kolayca bulmak için güvenle yerleştirin. Derli toplu ve iyi düzenlenmiş bir evde 

yaşamanın verdiği rahatlık ve huzurla size kalan zamanın tadını çıkarın.

Eşyalarınızı sizin olduğunu
gösterecek şekilde işaretleyin
Makinede yıkanabilir ve ütü transfer şeritlerle 
elbiseleri ayırt etmeyi kolaylaştırın ve 
kaybolmalarını önleyin

Yemek pişirmenin stresinden
kurtulun
Baharatları ve diğer malzemeleri okuması 
ve temiz tutması kolay plastik şeritlerle 
ayırt edin.

Elektronik cihazlarınızı etiketleyin
Aksesuarlar, elektronik aletler ve renk 
kodlu projeler için metal şeritler harika bir 
çözümdür.

Dakikalar içinde her türlü saklama 
alanınızı düzenleyin
Rafları, çekmeceleri, etajerleri, dolapları 
etiketleyin, her şeye bir yer bulun ve her şeyi 
yerli yerine koyun. 
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Düzenleme
Mutfak
Elişleri
Çocuklar
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LetraTag™ Serisi

LetraTag™ LT 100H
Elde taşınabilir kişisel etiketleme makinesi

LetraTag™ LT 100T
Masaüstü kişisel etiketleme makinesi

Evinizdeki herşeyi etiketleyin ve 
düzenleyin
Küçük, zarif ve elde taşınabilir DYMO® LetraTag™ 
LT-100H evinizdeki tüm odaları düzenlemeyi kolaylaştırır.

• Geniş grafik ekranı yazdırmadan önce metin efektlerini görmenizi  
 sağlar

• 5 yazı boyutu, 7 metin stili ve 8 kutu stili basar

• 9-etiket belleği

• Otomatik tarih ekleme

• 195 sembol

• Belirli özelliklere kolay erişim için kullanımı kolay gezinme tuşları

• 1 veya 2 satırda baskı yapabilir

• Kağıt, plastik, metal ve ütü transfer LetraTag™ LT şeritlere  
 baskı yapar

• 4 AA pil (ambalaja dahil değildir) veya isteğe bağlı AC adaptör 
 kullanır (ambalaja dahil değildir)

Büyük iş yerlerindeki etiketleme gücüyle 
evde düzenlemelerinizi yapın
DYMO® LetraTag™ LT-100T kompakt ve kullanımı kolaydır aynı 
zamanda bir çok gelişmiş etiketleme seçeneği sunar.

• Hızlı metin girişi için alıştığınız bilgisayar stili klavye

• Geniş grafik ekranı metin efektlerini ekranda görmenizi sağlar

• 5 yazı boyutu, 7 metin stili ve 8 kutu stili basar

• 9-etiket hafızası

• Otomatik tarih ekleme

• 195 sembol

• Otomatik kapanma ile güç tasarrufu

• Belirli özelliklere kolay erişim için kullanımı kolay gezinme tuşları

• 1 veya 2 satırda baskı yapabilir

• Kağıt, plastik, metal ve ütü transfer LetraTag™ LT şeritlere baskı yapar

• 4 AA pil (ambalaja dahil değildir) veya isteğe bağlı AC adaptör 
 kullanır (ambalaja dahil değildir)

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0883970 LT100H ABC SE/NO/DK/FI Mavi/Gümüş 1/6

S0883980 LT100H ABC GB/NL/FR/BE Mavi/Gümüş 1/6

S0883990 LT100H ABC DE/AT/CH Mavi/Gümüş 1/6

S0884000 LT100H ABC IT/ES/PT Mavi/Gümüş 1/6

S0884010 LT100H ABC TR/HU/GB Mavi/Gümüş 1/6

S0884020 LT100H ABC SK/PL/CZ Mavi/Gümüş 1/6

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0758360 LT 100T AZERTY FR/BE Gümüş 1/6

S0758370 LT 100T QWERTZ DE/AT/SE Gümüş 1/6

S0758380 LT 100T QWERTY GB/NL Gümüş 1/6

S0758390 LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI Gümüş 1/6

S0758400 LT 100T QWERTY SK/PL/CZ Gümüş 1/6

S0758410 LT 100T QWERTY IT/ES/PT Gümüş 1/6

S0758420 LT 100T QWERTY TR/HU/GB Gümüş 1/6
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DYMO® LetraTag™ LT Şeritleri
DYMO® LetraTag™ etiketleme makineniz için özel olarak üretilen DYMO® LetraTag™ 

şeritleri kullanımı kolay kasetlerde bulunur ve sorunsuz uygulama için kolay açılır arka 

kısıma sahiptir. Aşağıdaki dört malzeme içinden seçim yapabilirsiniz:

Ütü transfer 
Kumaş ve elbiselerde kullanım 
için makinede yıkanabilir şeritler

60˚C

Metalik 
İç mekan için yırtılmaz, silinebilir,  
dayanıklı şeritler

60˚C

Kağıt  
İç mekan kullanımı için 
ekonomik şeritler

60˚C

Plastik 
İç mekan kullanımı için dayanıklı,  
silinebilir şeritler

60˚C

Renk Genişlik = 12 mm Kağıt 
Uzunluk = 4 m

Plastik 
Uzunluk = 4 m

Metalik 
Uzunluk= 4 m

Ütü transfer 
Uzunluk = 2 m

ABC beyaz S0721510 S0721610 – S0718850

ABC şeffaf – S0721530 – –

ABC sarı – S0721620 – –

ABC kırmızı – S0721630 – –

ABC yeşil – S0721640 S0721740 –

ABC mavi – S0721650 – –

ABC metalik gri – – S0721730 –

Ambalaj içeriği 1/10 1/10 1/10 1/10

3-paket ( Kağıt beyaz, Plastik 
sarı, Metalik gümüş)

S0721790 –

Ambalaj İçeriği 1/10 –



44

Omega EM
Ev kullanımı için mekanik etiketleme makinesi

İşyeri veya çalışma odanız için kolaylıkla 
oluşturulabilen kabartma şeritler
Konforlu, dayanıklı ve kullanımı kolay olan Omega, maliyeti 
düşünen evsahipleri, hobilerine zaman ayıran ve kendi işini 
yapmayı seven kişiler için mükemmel bir etiketleme makinesidir.

• Özel semboller dahil 49 farklı kabartma karakter içerir

• Sert ABS plastikten üretilmiştir

• Rahat tutuş için yumuşak dokunuşlu ergonomik tutma yeri

• Her türlü tezgahta ya da zeminde dengede durabilir

• Şeritleri kolay açılabilir tırnaklarla keser

• 9 mm genişlikte 3D şerit kullanır

• Kolay kullanımlı çevir ve tıklat karakter seçimine sahiptir

• Pil gerektirmez

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0717930 DYMO® OMEGA DE/GB Light/Blue 1/6

S0717940 DYMO® OMEGA DK/NO/FI+ES Light/Blue 1/6

S0717950 DYMO® OMEGA SE Light/Blue 1/6

S0717970 DYMO® OMEGA CYRILLIC Light/Blue 1/6

Junior EM
Ev kullanımı için mekanik etiketleme makinesi

Çocukların ve öğrencilerin düzenli  
çalışmalarına yardımcı olur
Junior, oyuncak, kitap, okul gereçlerini ve bunun gibi eşyaları  
etiketlemek isteyen çocuklar için mükemmel bir araçtır 
(ya da hediyedir).

• Yüklemesi kolaydır - sadece şerit kasetini yuvasına takın.

• Özel semboller dahil 42 farklı kabartma karakter içerir

• Basılan son karakter devamlı görünür konumda olduğundan şerit israfını önler

• Şeritleri kolay açılır tırnaklarla keser

• 9 mm genişlikte 3D şerit kullanır

• Kolay kullanımlı çevir ve tıklat karakter seçimi

• Pil gerektirmez

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0717900 DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN DE/GB Blue 1/6

S0717910 DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN DK/NO/FI + ES Blue 1/6

S0717920 DYMO® JUNIOR BLUE/GREEN SE Blue 1/6

Mekanik Etiketleme
Makineleri
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3D Kabartma Şeritler

Tırnaklı Kesme
DYMO® mekanik etiketleme makinelerinde 
plastikşeritlerin arka kısmının kolay açılması 
için tırnaklı bir kesme sistemine sahiptir

DYMO® 3D Kabartma Şerit
DYMO® 3D plastik kabartma şeritler her türlü pürüzsüz ve temiz yüzeye yapışır ve suya, 

pasa, aşınmaya ve birçok kimyasala dayanıklıdır. İster iç ister dış mekanda kullanın sonuna 

kadar güvenebilirsiniz ve yapıştırdığınız yerde kalıcı olur 

Dört rengi bulunmaktadır

Renk Boyut G x U

Blister

3-rulolu kart
9 mm x 3 m

Kutuda

9 mm x 3 m

Siyah S0847730 S0898130

mavi S0847740 S0898140

kırmızı – S0898150

yeşil – S0898160

kırmızı + mavi + siyah S0847750 –

Ambalaj içeriği 1/5 1/10



46

İşleri bulduğunuzdan daha iyi halde 
bırakın.
Profesyonel çalışanlardan alınan bilgilere göre tasarlanan DYMO® endüstriyel 

etiketleme makineleri ve şeritleri sağlam, ve uzun ömürlüdür. Üretkenliğinizi 

hızlandıran uygun özelliklerle donatılmış olup her gün zaman ve paradan tasarruf 

etmenizi sağlar.
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Endüstriyel
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Endüstriyel Etiketleme Çözümleri

İşinizi profesyonellik ve gururla tamamlayın

Hangi endüstri dalında olursanız olun DYMO® Endüstri ürünleri her türlü kurulum işinize profesyonel 

bir görünüm katar. Etiketleme makinelerimiz ve şeritlerimiz hem endüstriyel standartları hemde sizin 

standartlarınızı karşılayan sonuçları kolayca almanızı sağlar. Tüm ürünlerimiz bulunduğunuz endüstri 

dalının en ağır koşullarına dayanabilecek şekilde üretilmiştir.

Tel/Kablo Etiketleme 
Gelişmiş etiketleme işlevi tel veya ka-
blo çapına göre otomatik olarak doğru 
etiketi ve metin boyutunu seçer.

Sabit Uzunlukta Şeritler
Sabit uzunluk düğmesi otomatik 
ortalama yapar ve ihtiyacınıza göre 
sabit uzunlukta şeritler basar.

Paneller ve Bloklar
Bağlantı panosu, terminal bloğu ve 
modüler bileşenler için şeritleri anında 
biçimlendirin ve seri halde çıkarın.

Terim Kitaplığı 
Dahili kitaplıktaki 150'den fazla terim 
içinden seçim yapıp yazdırarak daha  
az zaman harcayın.

Bayrak ve Dikey Etiketler
Tek düğmeye basarak kolay okunan 
işaretler ve diğer ilgili uygulamalar için 
metni dikey olarak hizalayın.

Semboller
Ohm, toprak, telefon, veri ve faks 
dahil yaygın veri iletişimi, elektrik, pro 
AV ve güvenlik simgelerine hızlı erişim 
sağlayan Simge düğmesi.
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KISAYOL 
TUŞLARI

Tel/Kablo
Bağlantı Panelleri
Bayrak ve Dikey 
Etiketler
Sabit Uzunluk
Terim Kitaplığı
Semboller
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Endüstriyel Seri

Li-ion

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0841460 Rhino™ 5200 ENG/NL/FR/DE Sarı 1/4

S0841470 Rhino™ 5200 IT/PT/ES/TR Sarı 1/4

S0841480 Rhino™ 5200 SV/DA/NO/FI Sarı 1/4

S0841490 Rhino™ 5200 PL/CZ/HUN/SK Sarı 1/4

Rhino™ 5200
Endüstriyel Elde Taşınabilir Etiketleme Makinesi

Size itibar sağlayan elde taşınabilir,  
etiketleme makinesine kavuşun
Yaptığınız işleri DYMO® Endüstriyel ürünü Rhino™ 5200 ile ön plana 
çıkartın: Veri iletişimi, elektrik, görsel/işitsel, güvenlik, MRO ve inşaat 
alanında çalışan profesyoneller için idealdir.

• Tüm ANSI, TIA/EIA-606-A etiketleme standartlarını karşılar

• DYMO® özel "kısayol tuşları" teller ve kablolar, terminal blokları,
 bağlantı panelleri, dikey ve sabit uzunluktaki uygulamalar için 
 şeritleri otomatik olarak boyutlandırır, ara verir ve biçimlendirir

• Önceden programlanmış semboller endüstri sembollerini, noktalama 
 işaretlerini, para birimlerini ve kesirli sayıları parmağınızın ucuna getirir

• Dahili kaymayan kauçuk tutma yeri/çarpmalara karşı koruyucuları cihazı 
 düşme ve sert çalışma şartlarından kaynaklanan hasarlara karşı korur

• Bütünleşik askı halkası eller serbestken taşıma seçeneği sunar

• Karanlık ortamlar için arkadan aydınlatmalı geniş iki satırlı ekran

• 19 mm şeritlere Code 39 ve Code 128 barkodlar basar

• Rhino beş farklı malzemede arkası kolay çıkarılabilir endüstriyel 
 sağlamlıktaki yapışkan şeritleri kullanmaktadır™

• Altı (6) AA pille (ambalaja dahil değildir) ya da isteğe bağlı olarak AA pil 
 israfından ve masrafından kaçınmak için çabuk şarj olan lityum iyon 
 pille çalışır

• Otomatik kapanma özelliği pil ömrünü uzatır.

• 1 x 19 mm beyaz esnek naylon şerit kaseti içerir

ŞERITLER
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Li-ion

Rhino™ Aksesuarlar

Rhino 5200 Dayanıklı Taşıma Çantası
Rhino™'nuzu saklamanız ve korumanız için

Adaptör
Rhino'nuzu ™ adaptörü prize takarak çalıştırın veya 
şarj edin

Rhino™ 5200 Şarj Edilebilir Pil Paketi
AA pil israfından ve masrafından kurtarır  
(Adaptör gereklidir)

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0721430 AC Adapter UK Siyah 1/60

S0721440 AC Adapter EU Siyah 1/60

S0902390 Rhino™ 5200 Çantalı Set Siyah 1/3

S0895840 Rhino™ 5200 Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Siyah 1/48

"Kullanıma Hazır" çözüm
Rhino™ 5200 Çantalı Set

• Rhino™ 5200 Etiketleme Makinesi

• Dayanıklı, sağlam yapılı taşıma çantası

• 19 mm beyaz esnek naylon şerit kaseti (tel/kablo uygulamaları için ideal)

• 12 mm beyaz vinil şerit kaseti (panel uygulamaları için ideal)

• 1 x lityum iyon şarj edilebilir pil

• AC Adaptör

• Hızlı kullanma kılavuzu

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

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

S0841390 Rhino™ 5200 Kit UK Sarı 1/3

S0841420 Rhino™ 5200 Kit SV/DA/NO/FI Sarı 1/3

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

S0841430 Rhino™ 5200 Kit PL/CZ/HUN/SK Sarı 1/3

Rhino™ 5200
Endüstriyel Elde Taşınabilir Etiketleme Makinesi
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Etiketleme Sistemi

Rhino™ şeritler kullanım alnına bağlı olarak özel malzeme içerir.
Tüm Rhino şeritlerde düz, eğimli, dokulu veya yoğun dokulu yüzeylere yapıştırıldığında dahi dayanıklı yapışma sağlayan çok 
güçlü yapıştırıcı bulunmaktadır..

Esnek Naylon tel ve kabloları etiketlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
Sabit Polyester çeşitli düz, dokulu veya yoğun dokulu yüzeyde kullanılabilir ve çözücü ve kimyasallara karşı mükemmel 
bir dirence sahiptir.
Şeffaf Sabit Polyester çok net olarak basılmış siyah renkli karakterleri sayesinde uygulama alanın yapısıyla ve 
arkaplanıyla mükemmel bir şekilde bütünleşir.
Renkli Vinil esnekliğini, güçlü yapıştırıcı özelliğini ve yüksek kimyasallara karşı direnç özelliğini birleştirerek bu şeridi renkli 
etiket kullanımı gereken yerlerde birçok uygulama alanı için uygun hale getirir.
Isıyla Küçülen Şerit tel ve kablolarınızı tanımlamak vekorumak için yapışkan olmayan ama aynı zamanda kalıcı poliolefin 
çözümüdür
Yanmayı geciktirici ve 3:1 kablo ucu oranına sahiptir.
Yapışkansız Şerit etiket tutucular için ayıraç olarak kullanılmak için idealdir

1 Daha detaylı bilgi Teknik veri sayfalarında bulunmaktadır (talep üzerine gönderilir)

Rhino™ Şeritler
Rhino™ şeritler ağır çevre koşulları için geliştirilmiş olup aşınma, farklı sıcaklıklar, kimyasallar, çözücüler, su ve UV'ye karşı 
dirençlidir. DYMO® kullanım alanına bağlı olarak çeşitli özel malzemeler sunmaktadır. Bu malzememerlin tamamı güçlü bir 
yapışkan, yüksek kalite baskı ve dayanıkllık için dikkatlice seçilmiş şerit içermektedir.

Suya dayanıklı  Ultraviyole ışınına 
dayanıklı

Isıya dayanıklı

 Esnek
Naylon Renkli Vinil Sabit  

Polyester
Şeffaf  

Polyester Isıyla Küçülen Yapışkansız

Yüzey uygulamaları

Pürüzsüz √ √ √ √ – n/a

Düz √ √ √ √ – n/a

Dokulu √ √ √ √ – n/a

Tozlu √ √ √ √ – n/a

Eğimli √ √ – – – n/a

Tel ve Kablo √ √ – – √ n/a

Direnç

Isı √ – √ √ √ n/a

Su – √ √ √ √ n/a

UV √ √ √ √ √ n/a

Kimyasal – √ √ √ √ n/a

Yağ – √ √ √ √ n/a

Sıcaklık1 -18°C - +120°C -18°C - + 90°C -18°C - +120°C -18°C - +120°C -55°C - +135°C -18°C - + 90°C

İçmekan √ √ √ √ √ √

Dışmekan – √ √ √ √ √

Kolay Çıkarılabilir 
arkası kesik şerit
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S-Kodu Ürün Tanımı Renk Ambalaj

Esnek Naylon – Eğimli veya düz yüzeyler. Teller ve Kablolar, bağlantı panelleri, makineler, ekipmanlar, kutular, vs (U=3,5 m)

S0718100 12 mm esnek naylon şerit Beyaz 1/5

S0718120 19 mm esnek naylon şerit Beyaz 1/5

S0718080 12 mm esnek naylon şerit Sarı 1/5

S0718090 19 mm esnek naylon şerit Sarı 1/5

Sabit polyester – Düz yüzeyler. Ekipmanlar, kutular, bağlantı panelleri vs (U=5,5 m)

S0718240 9 mm sabit polyester şerit Beyaz 1/5

S0718210 12 mm sabit polyester şerit Beyaz 1/5

S0718220 19 mm sabit polyester şerit Beyaz 1/5

S0718170 9 mm sabit polyester şerit Metalik 1/5

S0718180 12 mm sabit polyester şerit Metalik 1/5

S0718200 19 mm sabit polyester şerit Metalik 1/5

S0718160 9 mm şeffaf polyester şerit Şeffaf 1/5

Vinil – Tüm yüzeyler. Dışmekan ve renk kodlu uygulamalar için ideal. Uyarı mesajları, teller, bağlantı panelleri, ekipmanlar, makineler vs (U=5,5 m)

S0718440 9 mm Renkli vinil şerit Sarı 1/5

S0718450 12 mm Renkli vinil şerit Sarı 1/5

S0718470 19 mm Renkli vinil şerit Sarı 1/5

S0718480 9 mm Renkli vinil şerit Turuncu 1/5

S0718490 12 mm Renkli vinil şerit Turuncu 1/5

S0718500 19 mm Renkli vinil şerit Turuncu 1/5

S0718510 9 mm Renkli vinil şerit Kırmızı 1/5

S0718520 12 mm Renkli vinil şerit Kırmızı 1/5

S0718530 19 mm Renkli vinil şerit Kırmızı 1/5

S0718550 9 mm Renkli vinil şerit Yeşil 1/5

S0718560 12 mm Renkli vinil şerit Yeşil 1/5

S0718570 19 mm Renkli vinil şerit Yeşil 1/5

S0718580 9 mm Renkli vinil şerit Beyaz 1/5

S0718600 12 mm Renkli vinil şerit Beyaz 1/5

S0718620 19 mm Renkli vinil şerit Beyaz 1/5

Isıyla Küçülen Şerit – Tel ve kablo. (L=1,5 m) Kablo Çapı

S0718260 6 mm ısıyla küçülen şerit Min 1.18 mm Max 2.33 mm Beyaz 1/5

S0718280 9 mm heat shrink tube Min 1.73 mm Max 3.73 mm Beyaz 1/5

S0718300 12 mm ısıyla küçülen şerit Min 2.97 mm Max 5.13 mm Beyaz 1/5

S0718330 19 mm ısıyla küçülen şerit Min 4.64 mm Max 8.70 mm Beyaz 1/5

S0718270 6 mm ısıyla küçülen şerit Min 1.18 mm Max 2.33 mm Sarı 1/5

S0718290 9 mm ısıyla küçülen şerit Min 1.73 mm Max 3.73 mm Sarı 1/5

S0718310 12 mm ısıyla küçülen şerit Min 2.97 mm Max 5.13 mm Sarı 1/5

S0718340 19 mm ısıyla küçülen şerit Min 4.64 mm Max 8.70 mm Sarı 1/5

Yapışkansız – Ayıraç. Etiket tutucular, Bağlantı panelleri, dağıtım blokları, koruyucu çerçeveler vs (U=5,5 m)

S0718350 6 mm yapışkansız şerit Beyaz 1/5

S0718360 9 mm yapışkansız şerit Beyaz 1/5

S0718380 11 mm yapışkansız şerit Beyaz 1/5

S0718390 19 mm yapışkansız şerit Beyaz 1/5
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Rhino™ Endüstriyel Seri

Rhino™ M1011
Endüstriyel mekanik etiketleme makinesi

Bu sağlam,kabartma şeritli mekanik  
etiketleme makinesi her türlü ağır  
etiketleme işini üstlenmeye hazırdır.
Rhino M1011 paslanmaz çelik ve alüminyum şeritlere baskı yaptığı için 
fabrikalarda, dış mekanda hatta petrol kulesinde bile ihityaç duyulan zor 
etiketlemeleriçin idealdir. Metal şeritleri yapıştırmak istemiyorsanız ürün 
üzerinde yer alan özel aparatı sayesinde istediğiniz yere asabilir veya 
çakabilirsiniz.

• Mükemmel karakter okunabilirliği

• 12 mm genişliğinde metal veya vinil bantlarla kullanım imkanı

• Paslanmaz çelik şeritlerde bile kullanımı kolay şerit kesme kolu

• Şeritleri asmaya yarayan entegre delme aparatı

• Kablo işaretleme için kablo bağlantı yuvası

• Paslanmaz çelik şeritlerle bile kullanımı kolay şerit kesme kolu

• Yuvarlak kenarlı kesilen şeritler sayesinde güvenli kullanım

• Ters görüntü çarkı sayesinde ayna efektli etiket basma imkanı

• Alüminyum ve paslanmaz çelik etiketler kendinden yapışkan filmli 
 veya yapışkan filmsiz olarak bulunmaktadır

• Tüm şeritler, en kötü hava koşullarına, UV (kızılötesi) ışınlara, 
 aşındırıcı deniz etkilerine ve endüstriyel ortama dayanıklıdır

Ambalaj içeriği:
• Rhino™ M1011 endüstriyel etiketleme makinesi

• Dayanıklı ve sert taşıma kutusu içerisinde; M1011 mekanik etiketleme 
 makinesi,

• Adet 12 mm x 4,80 m yapışkan filmsiz alüminyum şerit,

• 1 adet 12 mm x 6,40m yapışkan filmsiz paslanmaz çelik şerit,

• 1 adet ters görüntü çarkı

Kod Açıklama Renk Ambalaj 
İçeriği

S0720090 M1011 Siyah 1/3
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Rhino™ M1011
Endüstriyel mekanik etiketleme makinesi

Rhino™ M1011 Şeritler
Alüminyum ve paslanmaz çelik şeritler kimyasallara, en kötü hava koşullarına, yüksek 

ve düşük sıcaklıklara ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Boru hatlarını, yeraltı 

kablolarını, motor parçalarını, inşaat malzemeleri ve daha fazlasını etiketlemek için idealdir.

S-KODU AÇIKLAMA Renk BOYUTLAR G x U
(mm x m)

AMBALAj
ADEDI

S0720180 Yapışkan filmli alüminyum 12 x 3.65 1/10

S0720160 Yapışkan filmsiz alüminyum 12 x 4.80 1/10

S0720170 Yapışkan filmsiz paslanmaz çelik 12 x 6.40 1/10
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Karşılaştırma
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Ofis: LabelWriter™ Serisi

Özellikler LW 450 LW 450 Turbo LW 450 TwinTurbo LW 450 Duo LW 4XL

BASKI
Metin, barkod (20 tip), görsel ve
resim, tarih ve saat, seri 
numaraları
ve çok daha fazlasını basar

√ √ √ √ √

Kullanılabilir etiket
modelleri 100+ 100+ 100+ 100+ 100+

Etiket modeli
tasarımcı √ √ √ √ √

Baskı hızı*
(etiket/dak.) 51 71 71 71 53

baskı çözünürlü ğü (dpi) 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 
(D1: 180) 300

maksimum baskı genişliği (mm) 56 56 56 56 106

etiket türü ve boyutu 18 18 18 18 + 50 D1 labels 19

etiket kılavuzu
Etiketleri hizalı tutmak için √ √ √ √ —

Uyku modu
Enerji tasarrufu için √ √ √ √ √

Ağ uyumlu
PC'niz aracılığıyla √ √ √ √ √

Başlangıç etiketleri 100 etiket 
89 x 36 mm

100 etiket 
89 x 36 mm

2 x 100 etiket 
89 x 36 mm

100 etiket 
89 x 36 mm + 
24 mm x 3 m 

D1 şeridi - beyaz 
üstüne siyah

50 etiket 
104 x 159 mm

Boyut (Gxdxy 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

Ağırlık (adaptör ve rulo hariç) 654 g 654 g 1,120 g 1,360 g 890 g

2 yıl garanti
www.dymo.com adresinden  
kayıt yapılırsa ek olarak 1 yıl 
garanti

√ √ √ √ √
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İletişim Yönetimi: CardScan®

İletişim Yönetim Sistemleri:  CardScan® CardScan® 

Personal
CardScan® 

Executive
CardScan®

Team

BİLGİ PAYLAŞIMI VE TRANSFERİ

Microsoft® Outlook ile senkronize çalışabilme √ √ √

Microsoft® Outlook Express ile senkronize 
çalışabilme √ √ √

Palm® Desktop ile senkronize çalışabilme √ √ √

Windows Mobile® ve Windows Contacts ile 
senkronize çalışabilme √ √ √

ACT!® Standard and Premium for Workgroups 
ile senkronize çalışabilme – √ √

Lotus® Notes (Windows) ile senkronize 
çalışabilme – √ √

GoldMine® v 6.7 ile senkronize çalışabilme – √ √

İLETİŞİM YÖNETİMİ

Birden fazla yapılmış girişleri silme sihirbazı √ √ √

Hızlı arama √ √ √

Kontakt bilgilerini kategorize edebilme √ √ √

Microsoft Outlook® Eklentisi – √ √

CardScan® dosyalarını .csv (elektronik tablo) 
veya .vcf (VCard) formatında kaydedebilme √ √ √

Hızlı başlatma: yol eşleme √ √ √

E-posta açma √ √ √

LabelWriter™ etiketleri yazdırma √ √ √

Dataları içe ve dışa aktarma √ √ √

Kontakları farklı şekillerde görüntüleme √ √ √

KULLANICI SAYISI  Ağ paylaşımı 1 1 (genişletilebilir) 2 (genişletilebilir)

TARAMA

Siyah-beyaz tarama √ √ √

Renkli tarama – √ √

Kartvizit başına tarama hızı 5 sn. 3 sn. 3 sn.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Bağlantı USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Boyut (GxDxY mm)  121 x 83 x 38 165 x 92 x 44 165 x 92 x 44

Ağırlık (kablo hariç) 218 g 261 g 261 g
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DYMO® Dijital Posta ve Sevkiyat Terazileri

Ofis Tipi Mekanik 
Etiketleme Makineleri

Terazi özellikleri
M1 Dijital Posta 

Terazisi
M2 Dijital Posta 

Terazisi
M5 Dijital USB Posta 

Terazisi
M10 Dijital USB 
Posta Terazisi

S50 Taşınabilir 
Dijital USB Sevkiyat 

Terazisi

S100 Taşınabilir 
Dijital USB Sevkiyat 

Terazisi

S180 Taşınabilir 
Dijital USB Sevkiyat 

Terazisi

Maksimum Ağırlık Kapasitesi 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

Ağırlık Ekranı
(Dönüşme olasılığı 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

Ağırlık aralığı 1 g (0.05 oz) 1 g (0.1 oz) 2 g (0.1 oz) 2 g (0.1 oz) 100g (0.2 lb) 100g (0.2 lb) 200g (0.5 lb)

Otomatik Kapanma √ √ √ √ √ √ √

Tut düğmesi 
(ağırlık ekranını kilitlemek için) √ √

√ 
(+ led 

göstergesi)

√  
(+ led 

göstergesi)
√ √ √ 

Dara düğmesi 
(bir kabın içindekini tartmak 
için)

√ √ √ √ √ √ √

USB Bağlantısı – – √ √ √ √ √

Sökülebilir LCD ekran 
(El tipi veya Duvara monte 
kullanım)

– – – – √ √ √

Güç Kaynağı 
(piller hariç) 3 x AAA Pil 3 x AAA Pil USB kablo 

veya 3xAAA pil
USB kablo 

veya 3xAAA pil

USB kablo, AC 
adaptörü veya 

3xAAA pil

USB kablo, AC 
adaptörü veya 

3xAAA pil

USB kablo, AC 
adaptörü veya 

3xAAA pil

Platform Ebatı 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

Boyut (G x D x Y 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

Ağırlık (kablo hariç) 450 g 450 g 1,5 kg 1,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,0 kg

Özellikler DYMO® 1540 DYMO® 1575

ÇARK

Yatay baskı yüksekliği (mm) 5.1 5.1 and 3.7

Dikey baskı yüksekliği (mm) 4.1 4.1

Satır sayısı 1 1

İçindekiler A - Z and 0 - 9 A - Z and 0 - 9

ŞERITLER
Şerit sistemi 3 boyutlu 3 boyutlu

Genişlik (mm) 9 9

ŞERIT KESME Manuel (tırnaklı) √ √

ÜRÜN

Gövde Plastik Metal

Ölçüler (mm) 240 x 90 x 80 260 x 90 x 80

Ağırlık (g) 175 470
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Ofis: LabelManager™ Serisi

Özellikler LM PNP LM 420P LM 450D LM 360D LM 260P LM 120P LM 220P LM 210D

BASKI

Baskı Çözünürlüğü 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Maksimum satır sayısı değişken 4 satır 5 (19 ve 24 mm üzerine) 2 2 1 2 2

Şerit genişlikleri 6/9/12 mm 6/9/12/19 mm 6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 mm 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm

YAZI BIÇIMLERI VE
EFEKTLER

Yazı stili sayısı Win® yazı tipleri 12 13 Win® yazı tipleri 7 7 3 7 7

Normal Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Kalın (geniş) Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Dikey Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Çerçeveli Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

Gölgeli Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

İtalik Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

3 boyutlu Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri – – – – –

Üstü çizili Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri – – – – –

Ayna efektli Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

Çerçeve stili sayısı Win® yazı tipleri 8 6 Win® yazı tipleri 8 8 1 8 8

Alt çizgi Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Zemin gölgeleme Win® yazı tipleri - 8 Win® yazı tipleri – – – – –

Yazı yüksekliği alternatifi Win® yazı tipleri 7 6 Win® yazı tipleri 7 6 2 6 6

FONTLAR &
SEMBOLLER

Font sayısı Win® yazı tipleri 8 7 Win® yazı tipleri 3 3 1 1 1

Sembol sayısı Win® yazı tipleri 325 175 Win® yazı tipleri 221 221 62 132 132

KLAVYE Klavye Tipi - ABC Q KLAVYE Q KLAVYE ABC ABC Q KLAVYE Q KLAVYE

HAFIZA

Son etiket √ √ √ √ √ √ √ √

Ekstra hafıza sayısı √ 9 10 9 9 – 9 9

Kişisel tercih sayısı - - 10 – – – – –

ÖZEL SEÇENEKLER

Sabit uzunluk √ √ √ √ √ – √ √

Maksimum kopya sayısı √ 10 16 10 10 – 10 10

Artan sayıda kopya √ √ √ – – – – –

Metin hizalama √ √ √ √ √ – √ √

Karışık format kullanımı √ √ 3 – – – – –

Barkod basabilme √ √ √ – – – – –

ŞERIT KESME Manuel / Otomatik Otomatik Manuel Otomatik Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

GÜÇ KAYNA ĞI

Düşük pil göstergesi - √ √ √ √ √ √ √

Pil sayısı Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil 6 Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil 6 6 6

Pil tipi Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil AA Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil AA AA AA

Adaptör uyumlu √ √ √ √ √ – √ √

Otomatik kapanma √ √ √ √ √ √ √ √

PC Bağlantısı √ √ √ – – – – –
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Özellikler LM PNP LM 420P LM 450D LM 360D LM 260P LM 120P LM 220P LM 210D

BASKI

Baskı Çözünürlüğü 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Maksimum satır sayısı değişken 4 satır 5 (19 ve 24 mm üzerine) 2 2 1 2 2

Şerit genişlikleri 6/9/12 mm 6/9/12/19 mm 6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm 6 / 9 / 12 / 19 mm 6 / 9 / 12 mm 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 mm

YAZI BIÇIMLERI VE
EFEKTLER

Yazı stili sayısı Win® yazı tipleri 12 13 Win® yazı tipleri 7 7 3 7 7

Normal Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Kalın (geniş) Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Dikey Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Çerçeveli Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

Gölgeli Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

İtalik Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

3 boyutlu Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri – – – – –

Üstü çizili Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri – – – – –

Ayna efektli Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ – √ √

Çerçeve stili sayısı Win® yazı tipleri 8 6 Win® yazı tipleri 8 8 1 8 8

Alt çizgi Win® yazı tipleri √ √ Win® yazı tipleri √ √ √ √ √

Zemin gölgeleme Win® yazı tipleri - 8 Win® yazı tipleri – – – – –

Yazı yüksekliği alternatifi Win® yazı tipleri 7 6 Win® yazı tipleri 7 6 2 6 6

FONTLAR &
SEMBOLLER

Font sayısı Win® yazı tipleri 8 7 Win® yazı tipleri 3 3 1 1 1

Sembol sayısı Win® yazı tipleri 325 175 Win® yazı tipleri 221 221 62 132 132

KLAVYE Klavye Tipi - ABC Q KLAVYE Q KLAVYE ABC ABC Q KLAVYE Q KLAVYE

HAFIZA

Son etiket √ √ √ √ √ √ √ √

Ekstra hafıza sayısı √ 9 10 9 9 – 9 9

Kişisel tercih sayısı - - 10 – – – – –

ÖZEL SEÇENEKLER

Sabit uzunluk √ √ √ √ √ – √ √

Maksimum kopya sayısı √ 10 16 10 10 – 10 10

Artan sayıda kopya √ √ √ – – – – –

Metin hizalama √ √ √ √ √ – √ √

Karışık format kullanımı √ √ 3 – – – – –

Barkod basabilme √ √ √ – – – – –

ŞERIT KESME Manuel / Otomatik Otomatik Manuel Otomatik Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

GÜÇ KAYNA ĞI

Düşük pil göstergesi - √ √ √ √ √ √ √

Pil sayısı Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil 6 Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil 6 6 6

Pil tipi Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil AA Lityum-İyon pil Lityum-İyon pil AA AA AA

Adaptör uyumlu √ √ √ √ √ – √ √

Otomatik kapanma √ √ √ √ √ √ √ √

PC Bağlantısı √ √ √ – – – – –
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Özellikler LetraTag™ LT-100H LetraTag™ LT-100T

BASKI

Baskı yöntemi Termal Transfer Termal Transfer

Baskı çözünürlüğü, dpi 160 160

Baskı yüksekliği (mm) 4.7 4.7

Maksimum baskı satırı 2 2

Baskı hızı (mm/san) 7 7

ETİKET
Etiket sistemi LetraTag™ Şeritleri LetraTag™ Şeritleri

Şerit genişliği (mm) 12 12

KLAVYE
Klavye düzeni ABC Q KLAVYE

Tuş sayısı 45 44

EKRAN

Ekrandaki karakter sayısı 13 13

LCD ekran boyutu (mm) 50 x 25 50 x 25

Baskı önizleme √ √

YAZI TİPLERİ
Karakter sayısı 200 200

Yazı boyutu sayısı 5 5

METİN STİL VE
EFEKTLERİ

Normal √ √

Dikey √ √

Çerçeveli √ √

Kalın √ √

Gölgeli √ √

İtalik √ √

Sembol sayısı 195 195

Kutu tipi sayısı 8 8

Alt çizgi √ √

HAFIZA
Son etiket √ √

Genişletilmiş hafıza √ √

GÜÇ
Pil sayısı / tip 4 AA 4 AA

AC adaptör uyumlu √ √

BOYUT / AĞIRLIK Genişlik (mm) 95 220

Derinlik (mm) 215 83

Yükseklik (mm) 65 228

Ağırlık (g) “net” 280 480

Özellikler Omega junior

BASKI Baskı yöntemi Kabartma Kabartma

ÇARK

Baskı yüksekliği (mm) 3.7 3

Satır sayısı 1 1

Karakter sayısı 49 42

ŞERİTLER Şerit genişliği (mm) 9 9

ŞERİT KESME Tırnak kesme √ √

BOYUT / AĞIRLIK
Ölçüler (mm) 120 x 140 x 85 80 x 80 x 150

Ağırlık (g) “net” 155 120

Ev: LetraTag™

Ev: Mekanik 
Etiketleme
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Özellikler DYMO® M1011

ÇARK

Yatay baskı yüksekliği (mm) 4.8

Dikey baskı yüksekliği (mm) Yok

Satır sayısı 1

İçindekiler A - Z and 0 - 9

ŞERİTLER
Şerit sistemi 3 Boyutlu

Genişlik (mm) 12

Şerit KESME Manuel (tırnaklı) Tırnaksız

ÜRÜN

Gövde Metal

Ölçüler (mm) 260 x 90 x 80

Ağırlık (g) 560

Features Rhino™ 5200

BASKI

Baskı yöntemi Termal Transfer

Baskı satırı sayısı 5

Etiket sistemi Rhino™ Şeritleri

Şerit genişliği (mm) 6 / 9 / 12 / 19 

Yazı boyutu XXS / XS / S / M / L / XL 

TASARIM

Akıllı grafik arayüzü √

Şerit Kesme Manual 

Işıklı ekran √

Şarj edilebilir pil Li-Ion

Kullanıcı arayüzü –
KISAYOL TUŞLARI

Tel √

Kablo √

Bayrak √

Modül √

Bağlantı paneli √

Terminal bloku √

110 Blok √

Sabit √

Dikey √

SEMBOL 100'den fazla önceden programlanmış endüstriyel 
sembol

BARKOD Code 39, Code 128

Serileştirme Basit/Gelişmiş

PC'YE BAĞLANMA –

HAFIZA Kaydet/Çağır 100'den fazla şerit

Endüstriyel Etiketleme: 
Rhino™

Endüstriyel  
Mekanik Etiketleme
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Neden Kayıt Olmalıyım?
2 + 1 Yıl Garanti

Tüm DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, CardScan® ve Terazi ürünleri iki yıllık  garanti 

kapsamındadır. Bununla birlikte DYMO® ürününüzün www.dymo.com adresinden kaydını yaptırırsanız 

ek olarak bir yıl garanti hakkı kazanacaksınız (ek yıl garantisi S50, S100, S180 Sevkiyat Terazileri için 

geçerli değildir).

1 + 1 Yıl Garanti

Tüm Rhino™ Endüstriyel etiketleme makineleri bir yıl garanti kapsamındadır.  

Bununla birlikte DYMO® ürününüzün www.dymo.com adresinden kaydını 

yaptırırsanız ek olarak bir yıl garantiye hak kazanırsınız. 

Kayıtlı kullanıcı olmakla bunlardan yararlanacaksınız:

• Teknik destek

• Ürününüze uygun garanti şartlarına göre satış sonrası hizmetleri

• Yazılım güncelleştirmelerinden otomatik olarak haber alma

• Faydalı yardım ve ipuçları

• Özel teklifler ve yeni ürün duyuruları

• Ürün için uzatılmış garanti süresini onaylamak üzere size bir belge gönderilecek

DYMO® Yardım masası
Ürünlere dair daha fazla yardım için lütfen www.dymo.com adresini ziyaret edin ya da yardım 

masamızı arayın :

0212 324 22 00
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