
LabelManager 360D

Ponieważ drukarka etykiet DYMO® LabelManager™ 360D jest zasilana przez akumulator litowo-
jonowy pozwalający na wielokrotne ładowanie, czyli wykorzystuje tą samą technologię, jak 
telefony komórkowe czy laptopy, nie musisz cierpieć niewygód związanych z użytkowaniem 
baterii AA. Naładuj urządzenie i ciesz się swobodą, jakiej nie dawał Ci zasilacz – możliwość 
drukowania etykiet jest do Twojej dyspozycji, gdziekolwiek jesteś. Zainspirowani sugestiami 
naszych klientów, dodaliśmy też wiele nowych funkcji – dzięki nim łatwiej i wygodniej uzyskasz 
pożądane wyniki. Możesz podejrzeć wygląd etykiet zanim zostaną wydrukowane, dzięki 
powiększonemu ekranowi o rozmiarach 40mm x 70mm mieszczącemu dwie linie tekstu. 
Usprawniony interfejs użytkownika sprawi, że będziesz pracować szybciej – ekran zawiera 
czytelne ikony opcji formatowania, a wszystkie pozycje menu są widoczne bez przewijania. 
Drukarka umożliwia dobranie 3 różnych czcionek i 7 stylów tekstu, a także udekorowanie go 8 
stylami ramek oraz podkreśleniem. Możesz również wydrukować 10 kopii tej samej etykiety, a 
pamięć umożliwiająca zachowanie 9 etykiet oraz opcja „zapisz tekst” oszczędzą Ci wykonywania 
tych samych zadań. Drukarka LabelManager 360D używa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9,12 i 
19 mm. Możesz szybko i intuicyjnie wprowadzać tekst za pomocą klawiatury w znajomym 
układzie QWERTY, a specjalne klawisze funkcyjne zapewniają szybki dostęp do znaków 
interpunkcyjnych, znaków walutowych oraz innych znaków specjalnych. Warto też pamiętać o 
eleganckim, zwartym i lekkim designie, która idealnie pasuje do dowolnego biura i do każdej 
przestrzeni roboczej. 
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Funkcje i korzyści
• Duży ekran o wymiarach 40 x 70 mm mieści dwie linie tekstu
• Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem. Koniec z domyślaniem 
się, jak będą wyglądać gotowe etykiety. Widzisz i masz!
• Usprawniony interfejs użytkownika sprawi, że będziesz pracować szybciej – ekran zawiera 
intuicyjne ikony opcji formatowania, a wszystkie ekranowe opcje menu są widoczne bez 
przewijania
• Etykiety niestandardowe i efekty wyróżnienia – 3 kroje czcionek, 7 rozmiarów, jeden z wielu 
stylów i jedno z 8 obramowań lub podkreśleń
• Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9,12 i 19 mm
• Zasilany przez akumulator litowo-jonowy pozwalający na wielokrotne ładowanie, czyli 
wykorzystuje tą samą technologię, jak telefony komórkowe czy laptopy
• Koniec z niewygodą, wydatkami i koniecznością pozbywania się baterii AA
• Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
• Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
• Przyjazna klawiatura QWERTY przyspiesza wpisywanie tekstu
• Klawisze szybkiego dostępu do znaków symboli,w tym znaków interpunkcyjnych i symboli walut
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