
Zestaw walizkowy RHINO 5200

Najszybszy i najprostszy sposób na skorzystanie z profesjonalnej 
drukarki przenośnej RHINO™5200 to nabycie tego kompletnego 
zestawu, wraz z wytrzymałą, twardą walizką. Oferując wszystko, co 
potrzebne do szybkiego rozpoczęcia pracy, ten poręczny zestaw 
gwarantuje elastyczność i wygodę naszej drukarki etykiet, dwa rodzaje 
kasetek z etykietami, akumulator litowo-jonowy oraz zasilacz sieciowy. 
Szybka, wytrzymała i wyposażona w funkcje pozwalające zaoszczędzić 
czas drukarka RHINO 5200 ułatwia zachowanie zgodności z normami 
ANSI/TIA/EIA-606-A i jest przeznaczona dla profesjonalnych 
instalatorów pracujących w warunkach terenowych. Skróty klawiszowe 
ułatwiają drukowanie wstępnie sformatowanych etykiet dla kabli i 
przewodów, przyłączy, tablic połączeń i tablic elektrycznych, w 
formacie pionowym i poziomym. RHINO 5200 korzysta z łatwych do 
rozdzielenia etykiet z silnymi klejami, wykonanych z pięciu materiałów 
- dzięki czemu można mieć pewność, że etykiety nie odkleją się i 
pozostaną czytelne nawet w trudnych warunkach.

Funkcje i korzyści
• Wyjątkowe klawisze skrótu DYMO automatycznie zmieniają rozmiar, rozmieszczenie i format 
etykiet do przewodów i kabli, przyłączy, wyłączników automatycznych, tablic połączeń, 
zastosowań poziomych i o stałej długości.
• Wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe, znaki 
interpunkcyjne, symbole walut i ułamki.
• Duży wyświetlacz z prezentacją wielu etykiet
• Duży, dwuliniowy wyświetlacz
• Podświetlenie ułatwiające odczyt
• Zintegrowany, gumowy uchwyt antypoślizgowy
• Zapis/przywoływanie ponad 100 formatów etykiet
• Drukuje kody paskowe Code 39 i Code 128 na etykietach 19 mm
• Używa łatwych w rozdzielaniu etykiet RHINO z silnym klejem, wykonanych z 5 materiałów
• Zasilana 6 bateriami AA (nie znajdują się w zestawie) lub opcjonalnym, szybko się ładującym 
akumulatorem litowo-jonowym. W urządzeniach DYMO zaleca się używanie wyłącznie baterii 
alkalicznych Duracell.
• Funkcja automatycznego wyłączania wydłuża czas pracy baterii
• W zestawie solidne, wysokiej jakości etui, drukarka etykiet RHINO 5200, biała, elastyczna taśma 
nylonowa 19 mm, biała taśma winylowa 12 mm, akumulator litowo-jonowy i zasilacz sieciowy
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