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BARVA 6 mm 9 mm 12 mm
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DYMO® XTL™ 300 
Zjednodušte si štítkování s DYMO XTL™ 300. Díky realisticky zobrazenému tiskovému 
náhledu a možnostem použití mnoha typů aplikací tisku ušetříte čas při vytváření štítků.

• Tiskne na šíře pásek 6 mm až 24 mm.
• Realisticky zobrazený tiskový náhled v barevném provedení Vám ukáže, jak přesně budou
 štítky vypadat na kabelech, potrubí, panelech a dalších označovaných předmětech. 
• Možnost připojení k PC přes USB kabel.
• Napájení pomocí dobíjecího lithium-polymerového bateriového bloku.
• Přednastavené šablony různých typů štítků a až 100 různých přednastavených typů patch  
 panelů.
1873483   DYMO® XTL™ 300
1873485   DYMO® XTL™ 300 kufříková sada

1296 19 24 mm

Kompatibilní šíře štítků:
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DYMO® XTL™ 500 
Vyzkoušejte si jednoduchost štítkování s DYMO XTL™ 500.  Barevný dotykový displej a realisticky 
zobrazený  tiskový náhled Vám zpříjemní a usnadní vaši práci.

• Tiskne na šíře pásek 6 mm až 54 mm.
• Možnost připojení k PC přes USB kabel.
• Rychlé a snadné štítkování díky vestavěným funkčním aplikacím. 
• Napájení pomocí dobíjecího lithium-polymerového bateriového bloku.
• Přednastavené šablony různých typů štítků zajišťují rychlé a přehledné formátování.

1873486   DYMO® XTL™ 500 kufříková sada

NOVINKA !

ROZMĚRY BARVA KÓD

24 mm x 23 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908552
24 mm x 42 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908553
24 mm x 103 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908554
41 mm x 23 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908555
41 mm x 42 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908556
54 mm x 23 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908557
54 mm x 42 mm ČERNÁ NA BÍLÉ 1908558

Jeden systém.
Mnoho aplikací.
Štítky DYMO XTL™ jsou trvanlivé a vhodné pro nejrůznější povrchy, splní Vaše nároky a požadavky, 
ať už při štítkování používáte standardizaci barev dle norem OSHA, ISO a ANSI nebo provádíte 
štítkování ve velmi náročných podmínkách odpovídající standardům UL. Tyto štítky jsou odolné vůči 
vlhkosti, chemikáliím, širokému rozsahu teplot, UV záření a dalším vlivům. Díky technologii trvanlivého 
termálního potisku se štítky neušpiní a ani nevyblednou.

Kompatibilní šíře štítků:

1296 19 24 54 mm38

3 letá záruka + 1 rok navíc při registraci na www.dymo.com  

LAMINOVANÉ ŠTÍTKY PRO OZNAČOVÁNÍ VODIČŮ 
A KABELŮ
Předem nařezané štítky pro označování vodičů a kabelů
s laminovanou ochrannou vrstvou chrání potištěný povrch 
před chemikáliemi, vlhkostí, oděrem a vyblednutím.

PERMANENTNÍ PÁSKY
Pro označování rovných povrchů - panelů, bloků, čelních desek, 
polic, kontejnerů, nosníků a dalších předmětů. Délka návinu: 9,1 m

LAMINOVANÉ ŠTÍTKY PRO OZNAČOVÁNÍ 
VODIČŮ A KABELŮ (ŠTÍTKY NA ARCHU)
Předem nařezané štítky na archu pro označování
vodičů a kabelů s laminovanou ochrannou vrstvou chrání
potištěný povrch před chemikáliemi, vlhkostí, oděrem a 
vyblednutím.

BARVA 12 mm 19 mm 24 mm 41 mm 54 mm

ČERNÁ NA BÍLÉ 1868751 1868752 1868753 1868754 1868755

ČERNÁ NA ŽLUTÉ 1868771 1868772 1868773 1868774 1868775

BÍLÁ NA ČERVENÉ 1868761 1868762 1868763 1868764 1868765

UNIVERZÁLNÍ VINYLOVÉ PÁSKY
Pro svoji odolnost vůči vlhkosti, chemikáliím

a ultrafialovému záření je vinyl ideálním materiálem pro používání 

v interiéru i venkovním prostředí.

Vyrábí se v pestré paletě barev, které odpovídají standardizaci barev 

dle norem OSHA, ANSI a ISO, pro zlepšení komunikace na pracovišti 

a zvýšení bezpečnosti. Délka návinu: 7 m

BARVA 12 mm 19 mm 24 mm

ČERNÁ NA BÍLÉ 1868806 1868807 1868808

FLEXIBILNÍ PÁSKY PRO ZNAČENÍ KABELŮ
Ohebný nylon je materiál, který byl vytvořen tak, aby byl pružný 
a pevně držel. Je proto vhodný pro označování vodičů, kabelů a 
zaoblených povrchů.
Tento oděruvzdorný materiál odolává poškození při protahování 
úzkými štěrbinami a vedením.
Délka návinu: 5,5 m

BARVA 21 x 39 mm 38 x 39 mm 51 x 39 mm

ČERNÁ NA BÍLÉ 1868705 1868708 1868711

XTL štítky
Kompatibilní s DYMO XTL štítkovači


