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Karta katalogowa produktu:

 

Drukarka DYMO LabelManager 160,klawiatura QWERTY S0946340
Dzięki inteligentnym klawiszom proste formatowanie etykiet jednym
naciśnięciem przycisku jest na wyciągnięcie ręki. Twórz wspaniałe
etykiety w dowolnym miejscu – i zmniejsz liczbę naciskanych klawiszy –
korzystając z przenośnej drukarki LabelManager™ 160.
Główne korzyści :
Inteligentne klawisze zapewniają błyskawiczny dostęp do większości
popularnych funkcji formatowania, takich jak rozmiar czcionki,
wytłuszczenie, druk pionowy, podkreślenie i tekst w obramowaniu.
Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem.
Klawisze skrótów do najczęściej używanych i najpopularniejszych
funkcji: rozmiaru czcionki, pogrubienia, drukowania w pionie,
podkreślania i obramowania
Klawisze szybkiego dostępu do symboli i znaków diakrytycznych (np. ę,
ą, ć…), klawiatura typu ABC .
Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii
Pamięć ostatniej etykiety
Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku.
Zasilanie : 6 x AAA (niedołączone) lub zasilacz sieciowy (niedołączony).
Obsługiwane taśmy: D1, Rhino (6, 9 i 12mm)

Cena 145,46 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 617467
Numer dostawcy 5901819006045-S0946340
Numer Celcen 13-01440
Kod kreskowy 3501170946343
Nazwa produktu Drukarka DYMO LabelManager 160,klawiatura QWERTY S0946340
Opis Dzięki inteligentnym klawiszom proste formatowanie etykiet jednym naciśnięciem przycisku jest

na wyciągnięcie ręki. Twórz wspaniałe etykiety w dowolnym miejscu – i zmniejsz liczbę
naciskanych klawiszy – korzystając z przenośnej drukarki LabelManager™ 160.; Główne korzyści
:; Inteligentne klawisze zapewniają błyskawiczny dostęp do większości popularnych funkcji
formatowania, takich jak rozmiar czcionki, wytłuszczenie, druk pionowy, podkreślenie i tekst w
obramowaniu.; Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem.;
Klawisze skrótów do najczęściej używanych i najpopularniejszych funkcji: rozmiaru czcionki,
pogrubienia, drukowania w pionie, podkreślania i obramowania; Klawisze szybkiego dostępu do
symboli i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć…), klawiatura typu ABC .; Funkcja automatycznego
wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii; Pamięć ostatniej etykiety; Prosta nawigacja od menu
głównego do opcji wydruku.; Zasilanie : 6 x AAA (niedołączone) lub zasilacz sieciowy
(niedołączony).; Obsługiwane taśmy: D1, Rhino (6, 9 i 12mm)

Kategoria Drukarki do etykiet
Marka DYMO
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Nowość
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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