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Παρουσιάζοντας το Leitz® Icon™

Μία μηχανή για τις ανάγκες ετικετογράφησης

Η Leitz έχει παράδοση στην ανάπτυξη καινοτόμων
λύσεων οι οποίες απλοποιούν και οργανώνουν το 
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Ο Έξυπνος Ασύρματος Ετικετογράφος είναι
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα. Η ετικετογράφηση 
βοηθά πολλούς από τους πελάτες μας να παραμένουν 
οργανωμένοι.Ωστόσο, οι τελικοί χρήστες μας είπαν ότι 
είναι απογοητευμένοι με την έλλειψη καινοτομίας στην 
αγορά ετικετογράφησης. Αυτό συνέβαινε γιατί για πολλά 
χρόνια, χρησιμοποιούσαν τρία εντελώς διαφορετικά είδη 
συσκευών για την ετικετογράφηση τους:

1.  Επιτραπέζιοι εκτυπωτές ετικετών. Αυτοί συνδέονται με 
PC και εκτυπώνουν 

2.  Συσκευή χειρός, που λειτουργεί με μπαταρία και είναι 
ηλεκτρονικός ετικέτογράφος. 
Εκτυπώνει στενές πλαστικές ετικέτες για 
μακροπρόθεσμες εφαρμογές, όπως αρχειοθέτηση και 
γενική αναγνώριση.

3.  Κανονικοί εκτυπωτές γραφείου. Αυτοί 
χρησιμοποιούνται για υψηλό όγκο εργασιών, όπως η 
εκτύπωση φύλλων με ετικέτες.

Στη Leitz, κοιτάξαμε τα υπάρχοντα προϊόντα 
ετικετογράφησης, και αναπτύξαμε μια νέα λύση, 
σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και 
τις ανάγκες των χρηστών.

Το αποτέλεσμα είναι το Leitz Icon. Αυτός ο 
ετικετογράφος συνδυάζει τη λειτουργικότητα των 
ετικετογράφων με την ταχύτητα των εκτυπωτών 
γραφείου. Επιπλέον, το Leitz Icon σχεδιάστηκε για να 
ταιριάζει στο σημερινό χώρο εργασίας.

 
1.   Ενσωματωμένο Wi-Fi και USB σημαίνει οτι το Leitz 

Icon δουλεύει εξίσου καλά συνδεδεμένο με PC ή σε 
δίκτυο.

2.   Με λειτουργικό για Windows, Macintosh, iOS 
και Android, το Leitz Icon δουλεύει τόσο καλά με 
smartphones και tablets όσο με PC και Mac. 

3.   Mε την προαιρετική μπαταρία το Leitz Icon είναι 
εύκολο να χρησιμοποιηθεί εκτός γραφείου ακόμα και 
όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ρεύμα. 

Ανακαλύψτε ένα νέο κόσμο με το Leitz Icon και μάθετε τι 
μπορεί να κάνει για σας 



Ο Ετικετογράφος Leitz Icon

Ο ετικετογράφος Leitz Icon ταιριάζει σε κάθε 
γραφείο και είναι γεμάτος λειτουργίες που κάνουν 
την ετικετογράφηση πιο εύκολη μέσα και έξω από το 
γραφείο. 

Eύκολες λειτουργίες
Οι εύκολες λειτουργίες του Leitz Icon χρησιμοποιούν 
διεθνή σύμβολα και φώτα LED για διαύγεια.

Αυτόματος κόπτης
Για να χειριστεί ετικέτες die-cut και συνεχόμενο ρολό, ο 
Leitz Icon περιλαμβάνει ένα αυτόματο κόπτη που κόβει το 
συνεχές χαρτί στο σωστό μέγεθος. 

Μεγάλο πλάτος εκτύπωσης
Ο Leitz Icon μπορεί να χειριστεί υλικό μέχρι 91mm 
πλάτος, 40% μεγαλύτερο από τους περισσότερους 
ετικετογράφους. Αυτό σημαίνει ότι ο Leitz Icon μπορεί να 
τυπώσει πολλές από τις δημοφιλείς ετικέτες γραφείου 
με ένα ρολό συνεχόμενου χαρτιού.
Για παράδειγμα, ένα ρολό συνεχόμενου χαρτιού 88mm 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τυπώσει ετικέτες 
διευθύνσεων για φακέλους, ετικέτες αποστολής για 
δέματα, προσωρινές ετικέτες ονομάτων και άλλα. Ο 
αυτόματος κόπτης απλά κόβει κάθε ετικέτα στο σωστό 
μέγεθος. 

Πολύ γρήγορη εκτύπωση
Ο Leitz Icon τυπώνει εξαιρετικά γρήγορα, μέχρι 200 
ετικέτες διευθύνσεων το λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να τυπώσετε ένα ολόκληρο ρολό (690) ετικετών 
die-cut σε μόλις 3 ½ λεπτά. 

Εύκολη συνδεσιμότητα, παντού
Με ενσωματωμένο USB, Wi-Fi και Airprint είναι εύκολο 
να συνδέσετε τον Leitz Icon σε κάθε PC, Mac, tablet, 
smartphone στο γραφείο. Μπορεί επίσης να εκπέμψει 
το δικό του ασύρματο δίκτυο (Soft AP mode) όταν δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου.

Η μπαταρία επιτρέπει την απομακρυσμένη 
εκτύπωση
Συνδέεται στο πίσω μέρος του ετικετογράφου. Δίνει 
ρεύμα για 12 ώρες ή 1200 ετικέτες. Φορτίζει πλήρως σε 
3 ώρες από πλήρη αποφόρτιση. 

Wi-Fi

On/OffΚόψιμο

Tροφοδοσία
Power, 24V Σύνδεση USB

88mm

Auto
Cutter



Εύκολη φόρτωση ανταλλακτικού
Απλά τοποθετήστε το αναλώσιμο και κλείστε το καπάκι. 
Ο Leitz Icon αυτόματα φορτώνει το υλικό.

Πάντα γνωρίζετε τι αναλώσιμο υπάρχει και πόσες 
ετικέτες έχουν μείνει
Τα αναλώσιμα του Leitz Icon γνωστοποιούν αυτόματα 
στις συνδεδεμένες συσκευές τι αναλώσιμο είναι 
φορτωμένο και πόσες ετικέτες μένουν για εκτύπωμα. Δε 
σπαταλάτε ετικέτες με λάθος αναλώσιμα ή να τελειώσει 
το αναλώσιμο στη μέση της εκτύπωσης.

Απόλυτα ανακυκλώσιμο
Τα αναλώσιμα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο 
χαρτόνι με εύκολα αφαιρούμενο πλαστικό μέρος. Και τα 
δύο είναι ανακυκλώσιμα.

Το λειτουργικό του Leitz Icon

Διαθέσιμο για Windows, Macintosh, Ios και Android, το 
λειτουργικό έχει απλή και λογική επιφάνεια εργασίας, 
προσαρμοσμένη για συσκευές με ποντίκι ή οθόνες αφής.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το λειτουργικό για 
Windows, Mac.

Τμήμα επιλογής ετικέτας
To Τμήμα Επιλογής Ετικέτας αναγράφει τις διαθέσιμες 
κατηγορίες ετικέτας. Επιλέξτε από τις αποθηκευμένες 
αγαπημένες ετικέτες ή τα πρότυπά σας.
Η αποθήκευση ετικετών στο Dropbox σας επιτρέπει 
(καθώς και σε όποιον θέλετε) να έχετε πρόσβαση στις 
ετικέτες από οποιοδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή 
με το Leitz Icon λειτουργικό.

Χώρος ετικέτας
Μπορείτε να προσθέσετε διεύθυνση, κείμενο, 
ημερομηνία και ώρα, barcodes, σχήματα, γραμμές και 
εικόνες στην ετικέτα σας.
Κάθε αντικείμενο προστίθεται ως ξεχωριστό και μπορείτε 
να το κινήσετε, αλλάξετε μέγεθος και τύπο όπως 
επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την ετικέτα 
και να μπορείτε μόνο εσείς να αλλάξετε το περιεχόμενο 
της ετικέτας.

Υποστηρίζονται 13 τύποι barcodes: Code 39, Code 39/
Mod 45, Code 2 of 5, Code 128 Type A, B, C, και Auto, 
EAN 8 και 13, UPC A και E, Codabar, ITF 14.



Πίνακας διαμόρφωσης
Ο πίνακας διαμόρφωσης είναι το σημείο όπου βλέπετε 
και αλλάζετε τις ιδιότητες του κάθε αντικειμένου της 
ετικέτας. Βασικές και προχωρημένες ιδιότητες ανάλογα 
με τον τύπο του αντικειμένου.
Οι βασικές ιδιότητες περιλαμβάνουν προσθήκη 
ορίων στο κείμενο, αλλαγή στο μέγεθος του κειμένου, 
προσθήκη αντικειμένων, κάθετη και οριζόντια 
τροποποίηση αντικειμένου, επιλογή από 13 barcodes, 
αλλαγή μεγέθους σε barcodes, σύνδεση των barcodes 
με κείμενο, θέτει αυτόματο διαδοχικό μετρητή και άλλα.
Οι προχωρημένες ιδιότητες επιτρέπουν στα 
αντικείμενα να τοποθετούνται με ακρίβεια ακόμα και να 
περιστρέφονται 90 μοίρες. Το κείμενο και τα barcode 
μπορούν να είναι σταθερά ή μεταβλητά ανάλογα με τις 
εισαγωγές στο αρχείο διευθύνσεων.

Πάνελ βιβλίο διευθύνσεων
Το βιβλίο διευθύνσεων είναι το σημείο που 
αποθηκεύετε επαφές ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε 
μία ή πολλές λίστες. Μπορείτε να εισάγετε Excel, CSV 
και οριοθετημένα αρχεία, ακόμα και αρχεία διευθύνσεων 
από DYMO.
Oι χρήστες Μac μπορούν να δούν τις επαφές τους στον 
πίνακα ‘βιβλίο διευθύνσεων’

Πίνακας εκτύπωσης
Από τον πίνακα εκτύπωσης μπορείτε να επιλέξετε 
όποιον Leitz Icon θέλετε να χρησιμοποιήσετε για 
να τυπώσετε και πώς θα εκτυπώσετε τις ετικέτες 
σας. Μπορείτε να δείτε τι αναλώσιμο υπάρχει στον 
ετικετογράφο σας και το υπόλοιπο ετικετών.
Αν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μπορείτε να δείτε την ισχύ 
της μπαταρίας.

Συγχώνευση δεδομένων σε πρότυπο
Μπορείτε να εισάγετε διευθύνσεις, barcodes, κείμενα ή 
άλλα δεδομένα απευθείας από το Excel σε μια ετικέτα 
χρησιμοποιώντας τη συγχώνευση δεδομένων με το 
χαρακτηριστικό πρότυπο. Απλά σύρετε τους τίτλους των 
στηλών από το φύλλο Excel στην ετικέτα και το λογισμικό 
θα δημιουργήσει αυτόματα τον κατάλογο, έτοιμο για να 
εκτυπωθεί. 

Πρόγραμμα εκτυπωτή
Το λειτουργικό του Leitz Icon εγκαθιστά τους drivers 
που σας δίνουν τη δυνατότητα να τυπώνετε από άλλα 
προγράμματα όπως Microsoft Word επιλέγοντας τον 
Leitz Icon στις ρυθμίσεις, μετά επιλέγετε κάθετη ή 
οριζόντια εκτύπωση στην διαμόρφωση σελίδας και το 
μέγεθος των περιθωρίων. 



Το λειτουργικό του Leitz Icon για tablets 
και smartphones

Διαθέσιμο για iOS και Android, το λειτουργικό του Leitz 
Icon παρέχει μια απλή και λογική επιφάνεια εργασίας.
Οι επόμενες εικόνες τονίζουν κάποια χαρακτηριστικά 
(iPad έκδοση).

Επιφάνεια κεντρικής ετικέτας

Επιλέγοντας σχέδιο ετικέτας
Το λειτουργικό του Leitz Icon περιέχει μια ευρεία γκάμα 
σχεδίων για τις συνεχόμενες και die-cut ετικέτες 

Προσθέστε αντικείμενα στις ετικέτες σας
Μπορείτε να προσθέσετε διευθύνσεις, κείμενο, 
μετρήσεις, ημερομηνία και ώρα, barcodes, σχήματα 
και εικόνες στις ετικέτες. Κάθε αντικείμενο προστίθεται 
ξεχωριστά και μπορεί να μετακινηθεί και να αλλαχτεί ως 
προς το μέγεθος

Επιλέξτε την 
κατηγορία 
ετικέτας, τύπο 
και περίγραμμα

Μορφοποίηση 
κειμένου

Μορφοποίηση αντικειμένων 
και προσαρμογή 

Αποθήκευση ετικετών και θέαση 
ρυθμίσεων της εφαρμογής

Δείτε τις επαφές και επιλέξτε 
επαφές για να τυπώσετε 
ετικέτες

Επεξεργασία 
ετικέτας

Κλείδωμα/ 
ξεκλείδωμα 
σχεδιασμού 
ετικετών

Επιλέξτε εκτυπωτή και 
εκτυπώστε ετικέτες

Προσθήκη διεύθυνσης, 
κειμένου, ημερομηνίας, ώρας, 
σχημάτων και barcode

Μεγενθύνετε την 
εμφανιζόμενη ετικέτα

Πατήστε για να προσθέσετε 
αντικείμενο στην ετικέτα

1
Επιλέξτε την κατηγορία 
αντικειμένων 

2
Αλλάξτε γραμματοσειρά, 
μέγεθος κειμένου, στυλ και 
στοίχηση

Επιλέξτε για 
προσαρμογή 
αντικειμένου

Επιλέξτε τον τύπο 
του αντικειμένου

3

Πατήστε για να 
εμφανιστούν οι 
κατηγορίες ετικετών

1

Δείτε και επιλέξτε 
από τις πέντε 
πιο πρόσφατες 
ετικέτες

3

Επιλέξτε ένα 
σχέδιο ετικέτας

4

Επιλέξτε μια 
κατηγορία 
ετικέτας

2

Δείτε και 
επιλέξτε από τις 
αποθηκευμένες 
ετικέτες

Δείτε και επιλέξτε 
από τις ετικέτες 
του Dropbox. 
Μπορείτε να δείτε 
ετικέτες που έχετε 
αποθηκεύσει από 
το iPad, Windows, 
Mac

Δείτε και επιλέξτε 
από τις πέντε 
πιο πρόσφατες 
ετικέτες

Πατήστε για να προσθέσετε 
αντικείμενο στην ετικέτα



Αποθηκεύοντας ετικέτες και σχέδια
Μετά το σχεδιασμό και προσαρμογή, η αποθήκευση 
και ανάκτηση των ετικετών και σχεδίων είναι εύκολη 
κάθε στιγμή. Μπορείτε επίσης να τα αποθηκεύσετε στο 
λογαριασμό σας Dropbox, που είναι τέλειο, γιατί σας 
επιτρέπει την πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή ή 
iPad με λειτουργικό ή εφαρμογή Leitz Icon. 

Χρησιμοποιώντας το βιβλίο διευθύνσεων
Όλες οι επαφές από το email και iCloud φαίνονται στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Αν έχετε διεύθυνση ή κείμενο στην 
ετικέτα, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές για να 
τυπώσετε την ετικέτα σας. Οι επιλεγμένες πληροφορίες 
εισέρχονται αυτόματα στις διευθύνσεις ή στο κείμενο 
όταν επιλέξετε την εκτύπωση. 

Εκτύπωση ετικετών
Μπορείτε να τυπώσετε μια ή πολλές ίδιες ετικέτες, μία ή 
πολλές ετικέτες για κάθε επαφή από τη λίστα επαφών. 

Δείτε τη λίστα 
των διαθέσιμων 
εκτυπωτών 
και επιλέξτε 
έναν για την 
εκτύπωση

Επιλέξτε τον 
αριθμό των 
αντιγράφων 
κάθε 
ετικέτας για 
εκτύπωση

Ο αριθμός ετικετών 
που θα τυπωθούν 
αναγράφεται δίπλα στο 
κουμπί εκτύπωσης

3
Πατήστε για επιλογή 
επαφών 

2

Αναζήτηση στις 
επαφές

Πετήστε για να 
εμφανιστεί το βιβλίο 
επαφών

1



Οι ετικέτες του Leitz Icon

Ο Leitz Icon τυπώνει σε συνεχές χαρτί και πλαστικό, σε 
ετικέτες die-cut και μη αυτοκόλλητο χαρτόνι 

1. Συνεχείς λευκές χάρτινες ετικέτες
Με τις συνεχείς ετικέτες του Leitz Icon, πολλές ετικέτες 
μπορούν να τυπωθούν από ένα ρολό, με τον αυτόματο 
κόπτη απλά να κόβει τις ετικέτες στο τέλειο μέγεθος.

Το 88mm πλάτους ρολό είναι ένα τέλειο παράδειγμα, 
γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν για να τυπώσουν ετικέτες 
για φακέλους, δέματα, ακόμα και ετικέτες αρχείου. 

 

2.  Συνεχείς πλαστικές ετικέτες για πιο μόνιμες 
εφαρμογές – σε λευκό, κίτρινο και κόκκινο
Όταν χρειάζεστε πιο μόνιμες ή χρωματιστές ετικέτες, οι 
πλαστικές ετικέτες είναι διαθέσιμες σε λευκό, κίτρινο και 
κόκκινο χρώμα. Ο αυτόματος κόπτης κόβει την ετικέτα 
στο τέλειο μέγεθος μετά την εκτύπωση

Αριθμός 
αντικειμένου

Περιγραφή Σε Μέτρα
Πλάτος Μήκος

70030001 88mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 88mm 22m
70040001 61mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 61mm 22m
70060001 50mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 50mm 22m
70070001 39mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 39mm 22m
70090001 25mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 25mm 22m
70100001 19mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 19mm 22m
70110001 12mm Συνεχείς λευκές ετικέτες 12mm 22m

Λευκό συνεχές ρολό για πολλές χρήσεις

88mm

39mm

25mm
19mm
12mm

61mm

50mm

Αριθμός 
αντικειμένου

Περιγραφή Σε Μέτρα
Πλάτος Μήκος

70150001 12mm Λευκές πλαστικές ετικέτες 12mm 10m
70150015 12mm Κίτρινες πλαστικές ετικέτες 12mm 10m
70150025 12mm Κόκκινες πλαστικές ετικέτες 12mm 10m
70160001 88mm Λευκές πλαστικές ετικέτες 88mm 10m
70160015 88mm Κίτρινες πλαστικές ετικέτες 88mm 10m
70160025 88mm Κόκκινες πλαστικές ετικέτες 88mm 10m

Πλαστικές αυτοκόλλητες έγχρωμες ετικέτες

10m

88
m

m

10 μέτρα

12
m

m



3. Συνεχές λευκό χαρτόνι
Ο Leitz Icon δεν τυπώνει μόνο αυτοκόλλητες ετικέτες. 
Τυπώνει και σε λευκό μη αυτοκόλλητο χαρτόνι, ιδανικό 
για ονομαστικές κονκάρδες και άλλα 

4. Die-Cut λευκές χάρτινες ετικέτες
Οι ετικέτες Die-Cut είναι ιδανικές όταν τυπώνετε μεγάλο 
όγκο ετικετών και αναζητάτε τη μεγαλύτερη δυνατή 
ταχύτητα. 

Τέσσερα διαθέσιμα μεγέθη: δύο διευθύνσεων και δύο 
αποστολών, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
βούληση.

Τυπώνει 200 ετικέτες το λεπτό όταν ο ετικετογράφος 
είναι συνδεδεμένος με USB (λίγο αργότερος με σύνδεση 
Wi-Fi)

Γενικές Οδηγίες για τη χρήση των ετικετών από χαρτί και 
πλαστικό
Οι χάρτινες ετικέτες του Leitz Icon έχουν σχεδιαστεί για διευθύνσεις 
και ετικέτες αποστολών, καθώς και προσωρινές καρτέλες ονόματος, 
όπου η βραχυπρόθεσμη χρήση είναι μια χαρά. Οι πλαστικές ετικέτες 
του Leitz Icon είναι για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου οι ετικέτες 
πρέπει να είναι πιο ανθεκτικές.Οι πλαστικές ετικέτες είναι επίσης 
ιδανικές για απαιτήσεις, όπου η επιφάνεια της ετικέτας πρέπει να είναι 
πιο ομαλή σε σχέση με τις χάρτινες ετικέτες. Η πλαστική ετικέτα αντέχει 
σε θερμοκρασίες κατάψυξης, καθώς και σε θερμοκρασίες μέχρι 50 C. 
Το λευκό πλαστικό υλικό μπορεί να αντέξει το νερό, το πετρέλαιο, το 
αλκοόλ και τη βενζίνη, αλλά οι έγχρωμες ετικέτες δεν έχουν την ίδια 
αντοχή.

32mm

57mm

88mm

22
 μ

έτ
ρα

Αριθμός 
αντικειμένου

Περιγραφή Σε Μέτρα
Πλάτος Μήκος

70190001 88mm Συνεχόμενο χαρτόνι 88mm 22m
70050001 57mm Συνεχόμενο χαρτόνι 57mm 22m
70080001 32mm Συνεχόμενο χαρτόνι 32mm 22m

Λευκό, συνεχές μη αυτοκόλλητο χαρτόνι

Μεγάλες ετικέτες αποστολής
59mm x 102mm

Μικρές ετικέτες αποστολής
50mm x 88mm

Ετικέτες διευθύνσεων
28mm x 88mm

Ετικέτες διεθνών διαυθύνσεων
36mm x 88mm

Αριθμός 
αντικειμένου

Περιγραφή Ετικέτες ανά 
ρολό 

Σε Μέτρα
Πλάτος Μήκος

70170001 Ετικέτες διευθύνσεων 690 28mm 88mm
70120001 Ετικέτες διεθνών 

διευθύνσεων
600 36mm 88mm

70180001 Μικρές ετικέτες αποστολής 435 50mm 88mm
70130001 Μεγάλες ετικέτες αποστολής 225 59mm 102mm

Die-Cut χάρτινες ετικέτες



Υποστήριξη Leitz Icon
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος
Ο Leitz Icon είναι συμβατός με Windows 7, 8 και 10. 
Επίσης με Macintosh OSX version 10.9 και νεότερη, και 
με iOS 8 ή νεότερη για iPad και iPhone. Μια έκδοση για 
Android Os 4.1.2 ή νεότερη είναι επίσης διαθέσιμη.

Εγγύηση
Ο Leitz Icon έχει 2 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη στα 3 
χρόνια αν εγγράψετε τον ετικετογράφο σας στο www.
leitz.com/Icon.

Υποστήριξη
Για τεχνική υποστήριξη επισκευτείτε το www.Leitz.com/
Icon/support οπου θα βρείτε:
1.  Οδηγούς γρήγορης εκκίνησης και εγχειρίδια χρήσης 

που σας οδηγούν στην εγκατάσταση και χρήση του 
Leitz Icon, στο λειτουργικό, στις ετικέτες και τη 
μπαταρία.

2. Εύκολες αναβαθμίσεις σε λειτουργικό και firmware
3. Μια λίστα με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
4.  Μια φόρμα επικοινωνίας για συγκεκριμένες ερωτήσεις  

που δεν απαντώνται στην ιστοσελίδα 

Developers:
Το λειτουργικό του Leitz Icon περιλαμβάνει  Print Driver 
για Windows και Macintosh.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

© 2014 Esselte IPR AB. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Leitz, 

Τροφοδοσία 24V DC. 3.75 Amps
Τύπος εκτυπωτή Θερμικός
Ανάλυση 300 dots per inch (DPI)
Μέγιστη ανάλυση 300 x 600 (DPI)
Μέγιστο πλάτος 
εκτύπωσης

960 dots (81.3mm)

Μέγιστο πλάτος 
χαρτιού

91mm

Διεπαφή Wi-Fi 2.4GHz, 802.11b/g
USB Full Speed USB 2.0 Printer Class Device

Μέγιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης

200 ετικέτες το λεπτό (με σύνδεση USB) 
Για ετικέτα τεσσάρων γραμμών

Κύκλος εργασίας Εκτυπωτής 2000 ετικέτες την ώρα
Κόπτης 1800 κοψίματα την ώρα

Μέγεθος Εκτυπωτής Ύψος 112.25mm
Πλάτος 128.85mm
Μήκος 217.25mm

Μπαταρία Ύψος 111.25mm
Πλάτος 128.85mm
Μήκος 49.54mm

Εκτυπωτής 
με μπαταρία

Ύψος 112.25mm
Πλάτος 128.85mm
Μήκος 257.75mm

Βάρος Εκτυπωτής 1.27kg
Μπαταρία 0.496kg



Leitz Icon, Smart Labeling System, Intelligent Label Cartridge είναι 
σήματα της Esselte IPR AB ή των θυγατρικών της. Τα Windows είναι 
κατοχυρωμένα σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και άλλες 
χώρες. Τα Mac και iPad είναι σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα 
στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το iOS είναι σήμαή κατοχυρωμένο σήμα της 
Cisco στις ΗΠΑ και άλλες χώρες και χρησιμοποιείται από την Apple. 
To DYMO και DYMO Label είναι κατοχυρωμένα σήματα της Sanford, 
LP και η Esselte δε σχετίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Sanford, LP. 
Ανανέωση 10/2014


