LabelWriter

™

450 Serie

Slimme etiketteer- en mailingoplossingen

Print sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter!
Eigenschappen LabelWriterTM 450 Serie:

DYMO Label™ v.8 Software:

• Snel: Drukt tot 71 labels per minuut* af.
• Voordelig: Print thermisch, werkt
zonder inkt of toner.
• Veelzijdig: Drukt tekst, logo‘s,
streepjescodes, datum en tijd en zelfs uw
postzegels via www.digitalepostzegel.nl
(postzegels enkel in Nederland)

• DYMO Label™ v.8 : Ontwerp en print uw favoriete layouts
vanaf uw pc of Mac.
• Talrijke toepassingen: Maak direct labels aan vanuit
Microsoft® Word, Excel® Outlook® en CardScan®, zonder
dat u de tekst opnieuw hoeft te typen.
• Geïntegreerd adresboek: Druk etiketten rechtstreeks af
vanuit uw Outlook-® of Mac-adresboeken.
• QuickPrint-functie: Druk snel en eenvoudig één enkel
etiket af, wanneer u maar wilt.

Print nu zelf uw

Digitale Postzegel
met de

DYMO LabelWriter
www.digitalepostzegel.nl

LabelWriter™ 450

LabelWriter™ 450
Turbo

LabelWriter™ 450
Twin Turbo

LabelWriter™ 450
Duo

LabelWriter™ 4XL

Professionele
etikettenprinter

Hogesnelheidsetikettenprinter

Etikettenprinter met
dubbele rol

Etikettenprinter voor
papier en plastic

Breed formaat
etikettenprinter

✓

✓

✓

✓

✓

60 +

60 +

60 +

60 +

60 +

Etiketsjabloon-ontwerp

✓

✓

✓

✓

✓

Afdruksnelheid* (etiketten/min.)

51

71

71

71

53

600 x 300

600 x 300

600 x 300

600 x 300
(D1: 150 x 150)

300

Max. afdrukbreedte (mm)

56

56

56

56

106

Etiketformaten en soorten

16

16

16

16 + 50 D1 tapes

17

Etiketgeleider om de etiketten uit te lijnen

✓

✓

✓

✓

–

Sluimerstand om energie te besparen

✓

✓

✓

✓

✓

Netwerkcompatibel via uw computer

✓

✓

✓

✓

✓

100 etiketten
89 x 36 mm

100 etiketten
89 x 36 mm

2 x 100 etiketten
89 x 36 mm

100 etiketten 89 x 36 mm
+
24 mm x 3 m
D1-tape zwart op wit

50 etiketten
104 x 159 mm

127x187x134 mm

127x187x134 mm

217x187x134 mm

140x197x183 mm

178x187x134 mm

654 g

654 g

1120 g

1360 g

890 g

✓

✓

✓

✓

✓

Voor het afdrukken van tekst, barcodes
(20 types), afbeeldingen en foto‘s, datum
en tijd, postzegels (enkel in Nederland),
serienummers en lijnen en kaders
Beschikbare etiketsjablonen

Afdrukresolutie (dpi)

Meegeleverde startetiketten
Afmetingen (bxdxh)
Gewicht (excl. adapter en rol)
2 jaar garantie, plus 1 extra jaar na
productregistratie op
www.dymo.com

* adresetiket met 4 regels, snelheid verschilt per machine

www.dymo.com

LabelWriter etiketten en D1-labels
TM

S0722370 (99010)
Adresetiketten, wit papier
89 x 28 mm
130 per rol, 2 rollen per doos
permanent

S0722380 (99011)
Assortiment kleurenetiketten, papier
(Geel, Blauw, Roze, Groen)
89 x 28 mm
130 per rol, 4 x 1 rol per doos
permanent

S0722400 (99012)
Brede adresetiketten, wit papier
89 x 36 mm
260 per rol, 2 rollen per doos
permanent

S0722410 (99013)
Brede adresetiketten,
transparant plastic
89 x 36 mm
260 per rol, 1 rol per doos
permanent

S0904980 - uitsluitend voor LabelWriter™ 4XL
Extra brede adresetiketten, wit papier
104 x 159 mm
220 per rol, 1 rol per doos
permanent

S0722560 (11356)
Wit naambadge-etiket, wit papier
89 x 41 mm
300 per rol, 1 rol per doos
verwijderbaar

S0722540 (11354)
Universele etiketten, wit papier
57 x 32 mm
1000 per rol, 1 rol per doos
verwijderbaar

S0722520 (11352)
Retouradres internationaal
wit papieren etiket,
54 x 25 mm, 500 per rol,
1 rol per doos, permanent

S0722440 (99015)
Diskette-etiketten, wit papier
70 x 54 mm
320 per rol, 1 rol per doos
permanent

S0722550 (11355)
Universele etiketten,
wit papier, 51 x 19 mm,
500 per rol, 1 rol per doos,
verwijderbaar

S0722530
(11353)

S0722430 (99014)
Verzend-/naambadge etiketten, wit papier
101 x 54 mm
220 per rol, 1 rol per doos
permanent

Universele etiketten (per 2)
24 x 12 mm, 1000 per rol,
1 rol per doos, verwijderbaar

D1-etiketten
Uitsluitend voor
LabelWriter™ Duo
S0719250 (14681)
Cd/Dvd-etiketten
Ø 57 mm
160 per rol, 1 rol per doos
permanent

S0722470 (99018)
Ordneretiketten smal, wit papier
190 x 38 mm
110 per rol, 1 rol per doos
permanent

S0722480 (99019)
Ordneretiketten breed, wit papier
190 x 59 mm
110 per rol, 1 rol per doos
permanent

S0722460 (99017)
Etiketten voor hangmappen,
wit papier, 50 x 12 mm,
220 per rol, 1 rol per doos,
permanent

S0722450 (99016)
Video boven/zijkant etiketten, wit papier
150 per rol, 1 rol van iedere soort per doos
permanent
Bovenzijde: 78 x 46 mm

S0907620

Zijkant: 147 x 19 mm

ZWART ▸ WIT

6 / 9 / 12 / 19 /24 mm

ZWART ▸ ROOD

9 / 12 / 19 / 24 mm

ZWART ▸ GEEL

6 / 9 / 12 / 19 /24 mm

ZWART ▸
TRANSPARANT

6 / 9 / 12 / 19 /24 mm

ZWART ▸ BLAUW

9 / 12 / 19 / 24 mm

ZWART ▸ GROEN

9 / 12 / 19 / 24 mm

ROOD ▸ WIT

9 / 12 / 19 / 24 mm

BLAUW ▸ WIT

9 / 12 / 19 / 24 mm

WIT ▸ ZWART

12 / 19 / 24 mm

ROOD ▸
TRANSPARANT

12 mm

BLAUW ▸
TRANSPARANT

12 mm

WIT ▸
TRANSPARANT

12 / 19 / 24 mm

