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DRUKARKA ETYKIET IDEALNA DO UŻYTKU W BIURZE LUB W DOMU
• duży wyświetlacz graficzny pozwala wyświetlić efekty tekstowe przed wydrukiem
• 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
• pamięć na 9 etykiet
• znacznik daty
• 195 symboli
• automatyczne wyłączanie zapewniające oszczędność energii
• proste w użyciu przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji specjalnych
• drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (szerokość 12 mm)
• druk na papierowych i plastikowych taśmach LetraTag.
• zasilana 4 bateriami typu AA (brak w zestawie)

LetraTag® 100H BLACK
Edycja specjalna

Zestaw zawiera następujące elementy:
•  drukarka etykiet LetraTag® 100H BLACK
•  kaseta z etykietami papierowymi LT  
   czarny nadruk na białym tle, 12 mm x 4 m
•  podręcznik użytkownika
•  karta gwarancyjna

Numer produktu

2125197

MADE IN
EUROPE

OFERTA OGRANICZONA
CZASOWO I ILOŚCIOWO



Drukarki LabelWriter

Adresowanie poczty Etykiety imienne Wysyłka
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DYMO® LabelWriter™ Wireless
Efektywne drukowanie podstawowych etykiet 

• Bezpośrednia technologia druku termicznego eliminuje 
  drogie wkłady atramentowe lub kasety z tonerem.
• Szybko zaprojektuj i wydrukuj etykiety z komputera Mac         
   lub PC za pomocą bezpłatnego oprogramowania DYMO®   
   Label Software lub użyj wtyczek Microsoft Office, aby  
   drukować bezpośrednio z Microsoft® Word, Excel lub   
   Outlook.
• Darmowa aplikacja DYMO® Connect Mobile do tworzenia i        
   drukowania etykiet za pomocą Wi-Fi® ze smartfonów i  
   tabletów.

2000931  DYMO® LabelWriter™ Wireless
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Efektywne drukowanie podstawowych etykiet 

•  Nie trzeba korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Atrakcyjna, zwarta konstrukcja pasuje  do nowoczesnego   
  miejsca pracy
• Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu   
  etykiet adresowych z 4 wierszami
• Wyposażona w oryginalne oprogramowanie DYMO®   
  LabelWriter™, które obsługuje ponad 100 stylów i    
  układów etykiet

S0838770  DYMO® LabelWriter™ 450
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Zestawy drukarek LM

Zestaw LabelManager 280

Skład zestawu:
• drukarka etykiet LabelManager 280
• trwała walizka
• akumulator i ładowarka
• kabel USB
• taśma D1 12 mm × 7 m, czarny/biały
• taśma D1 9 mm × 7 m czarny/przezroczysty

numer katalogowy: 2091152

Zestaw LabelManager 420

Skład zestawu:
• drukarka etykiet LabelManager 420
• taśma D1 6 mmm, nadruk czarny na przezroczystym
• taśma D1 9 mm, nadruk czarny na żółtym
• taśma D1 12 mm nadruk czarny na białym
• taśma D1 19 mm nadruk czarny na czerwonym
• zasilacz sieciowy
• miękki futerał transportowy

numer katalogowy: S0915480

Zestaw LabelManager 210

Skład zestawu:
• drukarka etykiet LabelManager 210
• adapter
• taśma D1 12 mm × 7 m, czarny/biały
• taśma D1 12 mm × 7 m czarny/przezroczysty

numer katalogowy: 2094492

Czas trwania promocji 07.09- 11.12.2020r.
W celu dokonania promocyjnego zakupu skontaktuj się z Handlowcem Newell
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Etykiety LW VALUE PACK

SPECJALNE CENY 
za zakup 10 dowolnych opakowań 

VALUE PACK etykiet LW

2093094 Etykiety różnego przeznaczenia - 57 x 32 mm, biały - 6 rolek x 1000 szt. 
2093095 Etykiety różnego przeznaczenia - 57 x 32 mm, biały - 12 rolek x 1000 szt. 
2093091 Standardowa etykieta adresowa - 89 x 28 mm, biały - 12 rolek x 130 szt. 
S0722360 Standardowa etykieta adresowa - 89 x 28 mm, biały - 24 rolki x 130 szt. 
2093093 Duża etykieta adresowa - 89 x 36 mm, biały - 12 rolek x 260 szt. 
S0722390 Duża etykieta adresowa - 89 x 36 mm, biały - 24 rolki x 260 szt.
2093092 Identyfikator transportowy imienny - 101 x 54 mm, biały - 6 rolek x 220 szt. 
S0722420 Identyfikator transportowy imienny - 101 x 54 mm, biały - 12 rolek x 220 szt. 

Adresowanie poczty Etykiety imienne Wysyłka

Czas trwania promocji 07.09 - 11.12.2020r.
W celu dokonania promocyjnego zakupu skontaktuj się z Handlowcem Newell



Czas trwania promocji 07.09- 11.12.2020r.
W celu dokonania promocyjnego zakupu skontaktuj się z Handlowcem Newell

Taśmy D1 VALUE PACK

10% dodatkowego 
rabatu za zakup 

10 dowolnych opakowań
VALUE PACK taśm D1

2093096 Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / biały - VALUE PACK 10 szt. 
2093097 Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / biały - VALUE PACK 10 szt. 
2093098 Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / biały - VALUE PACK 10 szt. 



Czas trwania promocji 07.09- 11.12.2020r.
W celu dokonania promocyjnego zakupu skontaktuj się z Handlowcem Newell

Zestawy taśm i etykiet

30% dodatkowego 
rabatu za zakup 

25 dowolnych opakowań taśm D1 
i 25 dowolnych taśm D1 Durable

30% dodatkowego 
rabatu za zakup 

30 dowolnych opakowań etykiet LW 
i 30 dowolnych opakowań etykiet Durable



Drukarki przemysłowe RHINO™

Rhino™ 4200  Zestaw walizkowy
Nr. katalogowy 1852994

Kompaktowe narzędzie do tworzenia
etykiet, które pomaga profesjonalistom
oszczędzać czas.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.
• Niespotykane nigdzie indziej klawisze skrótu
automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają
i formatują etykiety do określonych zastosowań
przemysłowych.
• Szybkie i wygodne wpisywanie tekstu
na klawiaturze podobnej do komputerowej,
o układzie klawiszy specyficznym dla danego 
kraju

Rhino™ 5200 Zestaw walizkowy
Nr. katalogowy S0841400

Przenośne narzędzie do etykietowania
oszczędza czas i pieniądze przy każdej
wykonywanej pracy!

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.
• Wyjątkowe klawisze skrótu automatycznie
ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują
etykiety do określonych zastosowań
przemysłowych.
• Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128
na etykietach o szerokości 19 mm.

SPECJALNA
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