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De Leitz Icon Smart Labelprinter heeft een vormge-
ving die zo uit de Apple-designstudio zou kunnen 
komen. Prachtige strakke lijnen met mooie rondin-
gen en voortreffelijk materiaalgebruik. De Icon is 
gemaakt om te schitteren op elk bureau. Zoiets sufs 
als het printen van een etiket, wordt plots een aange-
naam klusje.
De Icon is een thermische printer. Hij gebruikt dus 
geen inkt, maar brengt een beeld thermisch over op 
speciaal papier. Dat labelpapier zit in goed doordachte 
labelcartridges. Die cartridges zijn slim ontworpen en 
makkelijk in gebruik. De houder is gemaakt van ste-
vig papierpulp en het plastic klepje is gemakkelijk te 
verwijderen, zodat je het makkelijk kunt scheiden in 
je afval. Een chip op de cartridge vertelt de printer wat 
voor papier er aan boord is. Dat maakt het eenvoudig 
om van cartridge te wisselen; je hoeft zelf geen enkele 
instelling in de printer te wijzigen. 
Er is inmiddels een hele reeks aan labelcartridges 
beschikbaar. Onze voorkeur is de doorlopende sticker. 
Hiermee zijn allerlei formaten etiketten te printen. Er 
zijn ook cartridges voor kartonnen of plastic labels. 
Dus of je nou een adressticker, een naamkaartje of 
label voor langdurige opslag in ruwe omstandigheden 
wilt printen: Leitz heeft een oplossing. 

Draagbaar
Stroom krijgt de Icon via een kabel... óf via de apart 
verkrijgbare accu. Leitz verwacht vooral bedrijven als 
klant, en is wel zo realistisch om te beseffen dat niet 
elke medewerker een Icon op het bureau krijgt. De 
accu maakt het mogelijk het ding makkelijk te ver-
plaatsen. Het apparaat is bovendien zo vormgegeven 
dat er een makkelijk ‘greep’ in het ontwerp zit om 
hem met één hand op te pakken en mee te nemen.
Het zit allemaal slim en milievriendelijk in elkaar. Het 
enige dat niet in het huidige eco-denken past, is het 
ontbreken van een aan/uit schakelaar. De Icon staat 
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Etiketten printen met stijl
In een markt waar Dymo en Brother het voor het zeggen hebben, moet je 
wel met een verdomd goede labelprinter komen wil je een deuk in deze 
hegemonie slaan. Leitz – vooral bekend van ringbanden, multomappen en 
nietmachines – zet de aanval vol in. Met de Icon. MacFan onderwerpt het 
ding meteen aan een test.
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altijd op stand-by. Een firmware-update zal dat in de 
nabije toekomst veranderen, beloven de ontwerpers.
Behalve een accu om de printer zonder stroomkabel 
te kunnen gebruiken, heeft de Icon ook wifi om zon-
der usb-kabel te werken. Het gebruik van wifi verliep 
bij onze test echter niet helemaal zonder problemen. 
De Icon in het netwerk opnemen ging mis; OS X Yose-
mite vindt de printer niet. Dit probleem lijkt vooral bij 
Yosemite te liggen. Een kleine omweg werkte wel: we 
hebben de printer aan één Mac gekoppeld en hem ver-
volgens via printerdeling in het netwerk gedeeld. Dat 
liep als een zonnetje en heeft als extra voordeel dat de 
printer zijn eigen wifi behoudt voor rechtstreeks prin-
ten vanaf iOS- en Android-apparaten. 

Software
De software op Mac én iOS heeft net zoveel aandacht 
gekregen als de hardware. Geen knullige kloon van 
een Windows-programma dus, zoals we dat helaas 
maar al te vaak tegenkomen, maar een interface met 
platte iconen die perfect past in de nieuwe interface-
richtlijnen van Apple. De software is ook nog eens 
Nederlandstalig... een extra plusje.

Conclusie
De Icon label Smart Labelprinter heeft alles in huis 
om het komende decennium de standaard-label-
printer op elk kantoor te worden. De prijs is sinds de 
introductie ook nog eens behoorlijk gezakt. Nu ho-
pen dat de cartridges betaalbaar blijven en de Icon is 
een winnaar.

Leitz Icon Smart Labelsystem | € 139,95 | www.leitz.com
 Prachtig ontwerp

 Alles Nederlandstalig
 Nagenoeg perfecte Mac- en iOS-integratie

 Ontbreken aan/uit-knop

MacFanScore o




