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Handig voor onderweg

LEITZ ICON LABELPRINTER
Tekst Pieter

Waasdorp

Gelukkig kan de Icon ook gewoon 
via een usb-kabel of wifi  verbonden 
worden met een computer. Het is 
eigenlijk een normale labelprinter 
met wel veel extra mogelijkheden. 
In de doos zit naast de printer, een 
oplader, usb-kabel, cartridge (labels) 
en een ‘schoonmaaketiket’ om de 
printer te reinigen. Bij de Leitz 
Icon staan fl exibiliteit, mobiliteit en 
gebruiksgemak voorop. Dankzij zijn 
kleine formaat, het slimme design 
met daarin een verborgen handgreep 
en het geringe gewicht van nog 
geen 1,2 kilo kan de Icon eenvoudig 
overal naartoe om te overal te 
kunnen printen.

ZONDER STROOM
De accu, met een vermogen van 
2.404 mAh, wordt simpel aan de 
achterkant van de labelprinter 
geklikt en kan met hetzelfde gemak 
weer verwijderd worden. Op de 
accu werkt de printer tot maximaal 
12 uur. Hierna moet de batterij weer 
worden opgeladen. De accu kan zelf 
niet direct aan een oplader worden 
gehangen, want de batterij heeft 
hiervoor geen aansluiting. Moet de 
accu geladen worden, dan kan dit 
alleen als de batterij op de printer 
is geklikt. Vervelender is het dat de 
gebruiker geen enkele indicatie heeft 
of de accu vol of bijna leeg is. Alleen 
als de labelprinter is aangesloten aan 
een computer krijg je een indicatie in 
de desktopapplicatie hoe vol de accu 
nog is. Daarnaast mist de printer 

een aan/uitknop. Wil je de printer 
uit doen, dan moet de oplader uit de 
printer worden getrokken. Hopelijk 
wordt dit door Leitz bij de volgende 
Icon labelprinters opgelost.

MOBIEL
De Icon labelprinter is bijzonder 
handig voor onderweg. Wil je 
mobiel printen dan moet wel eerst 
de gratis Android- of iOS-app 
worden gedownload en daarna 
worden geïnstalleerd. Vervolgens 
de tablet of smartphone via wifi  
verbinden met de Leitz Icon. Start 
de applicatie – let op: het starten van 
de app duurt wel even – en wanneer 
er verbinding is eenmalig de juiste 
printer selecteren. Zowel de app als 
de desktopsoftware is verrassend 
compleet en maakt het mogelijk om 
bijvoorbeeld eenvoudig adressen, 
verzendlabels, gewone labels en 
naambadges te printen. Vooral dit 
laatste is erg handig. Geen gehannes 
meer met kabels tijdens een congres. 
Voor bezoekers kunnen na registratie 
meteen de juiste naambadges geprint 
worden.

DRAGERS
De Icon kan vrijwel alles printen: 
papier, plastic of karton en op een 
formaat van 28mm tot meer dan 
2,5 meter lang en tot 88mm breed. 
Kies de juiste labelsoort, stopt 
daarna de cartridge in de printer en 
er kan meteen geprint worden. Het 
veranderen van de labelcartridge is 

overigens 
kinderlijk 
eenvoudig. 
Geen 
problemen 
meer met 
het invoeren 
of vastlopen 
van labels. 
Andere formaat labels gebruiken? 
Verwijder de cartridge uit de printer 
en stopt een nieuwe cartridge met 
een andere label in de Icon. Het 
juiste formaat wordt automatisch 
door een ingebouwde chip herkent 
en daarna na het printen op de 
juiste plek afgesneden. Bovendien 
beschikt de Icon over een intelligent 
cartridgesysteem, zodat de Icon 
altijd precies weet wat de status van 
het label is, dus ook hoeveel er nog 
mee geprint kan worden. Praktisch 
is ook de integratie met Dropbox. 
Indien gewenst kunnen labels in de 
cloud worden opgeslagen.

CONCLUSIE
De Leitz Icon labelprinter is te 
koop voor 189 euro. Er zijn al 
labelcartridges te koop vanaf 16 
euro. Hiermee is deze printer niet 
uitzonderlijk duur. De losse accu 
is verkrijgbaar voor 95 euro. Het 
makkelijk installeren van de labels, 
het slimme mobiele ontwerp, de 
mogelijkheid om vanaf smartphone 
en tablet te printen en de uitgebreide 
software van de labelprinter maken 
deze Icon tot een echte aanrader.  ¨

Met de komst van de Leitz Icon labelprinter zijn kabels, een pc en zelfs een stopcontact 
niet langer nodig om labels te kunnen printen. Alleen een smartphone of tablet en natuurlijk 
de Icon labelprinter zelf is voldoende. De nieuwe Leitz Icon labelprinter wordt namelijk 
draadloos aangestuurd via een app, zodat er via een smartphone en tablet 
printopdrachten gegeven kunnen worden. Daarnaast is er een externe 
batterij beschikbaar, die eenvoudig aan de labelprinter bevestigd 
kan worden. Met een volle accu kunnen volgens Leitz tot wel 1.200 labels 
mobiel – zonder opladen – worden afgedrukt.
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Uw zakelijke telecom
distributeur

“Wij gaan graag met u een 
partnerschap aan 

voor nu en in de toekomst”

CREATE CONNECT CONTROL

Neem vrijblijvend contact met ons op via
 (040) 213 88 88 of info@televakcenters.nl
www.televakcenters.nl
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“Wij ontzorgen u via ons 
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•

•

•

•

•

•

22 Leitz Icon.indd   67 20-05-15   11:52




