Elektronický štítkovač DYMO LebelManager 100+
Nový kancelářský elektronický štítkovač s českou diakritikou na klávesnici. Tiskne na D1 pásky o šířce 6,9 a 12 mm. Možnost
volby zdroje: adaptér nebo 6xAA baterie (není součásti dodávky).
- displej pro 11 znaků
- 6 velikostní a 5 stylů písma
- horizontální a vertikální tisk
- písmo standardní, obrysové, kurzivní
- podtrhuje a píše do rámečků
- nastavení kontrastu tisku
- paměť dalších požadovaných štítků (až 70 znaků)
- vzestupné číslování štítků a tisk až 20 kopií
- řada přednastavených symbolů
- tiskne až 2 řady na jednu etiketu
- možnost nastavení fixní délky štítků
- náhled na štítek před tiskem
- text posledního štítku zůstává automaticky v paměti
Obj.číslo: DYMO LebelManager 100+

Štítkovač Dymo LabelManager 300
Špičkový stolní štítkovač připravený pro náročného zákazníka. Kompletní česká diakritika na klávesnici. 2-řádkový displej,
možnost tisku na pásku až do šíře 24mm. Vytváří personalizované a atraktivní štítky se strukturovaným pozadím. Umí tisknout
elektroinstalační symboly a čárové kódy. Ideální pro kancelářské a průmysloví prostředí. Výška tisku 13,5 mm, 4 řady. 61
kláves. 9 velikosti písma. Vzorované pořadí. Umožňuje tisk rámečků. Napájení baterie nebo adaptér (není součástí dodávky).
Rozměry 198x86x158 mm.
Tiskne na pásky D1 – 6,9, 12, 19, 24 mm
- tisk čárových kódů EAN
- 4-řádkový tisk
- Euro konvertor
- 7 stylů písma
- 213 různých znaků a symbolů
- 9 velikostí písma
- podtržené písmo
- stínované písmo
- zrcadlový tisk
- vertikální tisk
- stínované pozadí
- 7 typů vzorkovaných pozadí
- tisk až 99 kopií
- vzestupné číslování 1-99
- náhled na štítek před tiskem
- paměť posledního štítku
- paměť dalších 10 štítků
- nastavení kontrastu
Obj.č. Dymo LabelManager 300
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POPISOVAČE NA KOV, SKLO, DŘEVO,
PLASTY ATD
POPISOVAČE STYLMARK STANDARD
Stylmark standard – stylový kuličkový popisovač, který Vám umožní psát na jakýkoli
povrch, ať je to kov, dřevo, beton, umělá hmota atd. Ať je povrch v jakémkoliv
stavu: zrezavělý, drsný, mastný, vlhký atd..
Barvy: bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá a oranžová
Technické parametry barevných popisovačů:
- inkoustová barva je neprůsvitná
- přiléhá k povrchu za všech podmínek
- odolá do teploty 250 st.
- hrot je ze speciální oceli
- má životnost 2 roky při normálním skladování
- barevný odstín lze zjistit podle barvy ochranné špičky
- obsah náplně 50 ml
- průměry kuliček: 2, 3 a 6 mm

POPISOVAČE STYLMARK ST 2100
Stejné provedení viz výše
Neobsahuje halogeny ani těžké kovy

POPISOVAČE STYLMARK HT 1000
Stejné provedení viz výše
Odolnost až do 1000st.C
Specifikace

Barva popisovače

STYLMARK
standard

bílá, žlutá, červená,
zelená, modrá, černá
oranžová
bílá, žlutá, červená,
zelená, modrá, černá
oranžová
bílá, žlutá, červená,
zelená, modrá, černá
oranžová

STYLMARK
ST 2100
STYLMARK
HT 1000

Průměr hrotu
kuličky (mm)
2,0
3,0
6,0
2,0
3,0
6,0
2,0
3,0
6,0

Popisovaný materiál
kov, dřevo, beton,
umělá hmota atd.
kov, dřevo, beton,
umělá hmota atd.
kov, dřevo, beton,
umělá hmota atd

PRŮMYSLOVÝ POPISOVAČ EDDING 950
Barevná pasta se silnými krycími účinky, po zaschnutí vysoce stálá na světle,
odolná proti smazání, odolná proti vodě.
Použitelná rovněž na drsné povrchy, znečištěné materiály, zrezavělé kovy
Barvy: bílá, černá, červená, modrá
Šířka popisu: 10 mm
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Lakové popisovače EDDING 750, 751 a 780
Slouží k popisování, značení kovových materiálů – plně krací účinky, stálé na světle,
odolné proti smazání a vodě. Inkoust rychle schne na způsob laku a má obzvlášť
dobré krací účinky. Široká paleta barev včetně různých metalizovaných barev.
a) Edding 750
Provedení: syntetický hrot, permanentní inkoust na způsob laku
Šířka popisu: šířka popisu 2 – 4 mm
Barvy: bílá, černá, červená, modrá, zelená, oranžová, hnědá, fialová, růžová, zlatá,
stříbrná
b) Edding 751
Provedení: syntetický hrot, permanentní inkoust na způsob laku
Šířka popisu: 1 – 2 mm
Barvy : bílá, černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová,
růžová, zlatá, stříbrná
b) Edding 780
Provedení: syntetický hrot v kovové objímce, permanentní inkoust na způsob laku
Šířka popisu: 0,8 mm
Barvy: bílá, černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová, růžová,
zlatá, stříbrná
Specifikace

Barva popisovače

bílá, černá, červená,
zelená, modrá, žlutá,
oranžová, fialová, zlatá,
stříbrná
Edding 751
bílá, černá, červená,
zelená, modrá, žlutá,
oranžová, fialová, zlatá,
stříbrná
Edding 780
bílá, černá, červená,
modrá, zelená, zlatá,
stříbrná
Edding 750

Šířka popisu
(mm)
cca 2 – 4

Popisovaný materiál

cca 1 – 2

kov, dřevo, beton,
umělá hmota atd.

cca 0,8

kov, dřevo, beton,
umělá hmota atd

kov, dřevo, beton,
umělá hmota atd.
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