
ZJEDNODUŠÍ I TA NEJSLOŽITĚJŠÍ ŠTÍTKOVÁNÍ.

Řešení průmyslového štítkování

xtl.dymo.com
PROHLÉDNĚTE SI CELOU PRODUKTOVOU ŘADU XTL ONLINE

ŠTÍTKY XTL

UNIVERZÁLNÍ VINYLOVÉ PÁSKY
•  Pro svoji odolnost vůči vlhkosti, chemikáliím a 

ultrafialovému záření je vinyl ideálním materiálem 
pro používání v interiéru i ve venkovním prostředí

•  Vyrábí se v pestré paletě barev, které odpovídají  
standardizaci barev dle norem OSHA, ANSI a ISO,  
pro zlepšení komunikace na pracovišti a zvýšení 
bezpečnosti

•  Zařazeno do standardu UL 969 organizací UL.

• Šíře pásek 12, 19, 24, 41 a 54 mm
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Štítky v průmyslové kvalitě odolají i těm nejnáročnějším 
podmínkám – vlhkosti, chemikáliím, širokému rozsahu 
teplot, UV záření a dalším vlivům. 

• Je využita technologie trvanlivého termotisku 
 – text štítků se nerozmaže ani nevybledne.

• Díky naříznutému podkladu nebo předem nařezaným 
 štítkům je použití velmi rychlé a snadné.

FLEXIBILNÍ PÁSKY PRO OZNAČOVÁNÍ KABELŮ
•  Ohebný nylon je materiál, který byl vytvořen tak, 

aby byl pružný a pevně držel. Je proto vhodný 
pro označování vodičů, kabelů a zaoblených 
povrchů.

•  Oděruvzdorný materiál, který odolává poškození 
při protahování úzkými štěrbinami a vedením  

•  Zařazeno do standardu UL 969 organizací UL.

• Šíře pásek 12, 19 a 24 mm

PERMANENTNÍ PÁSKY
•  Pro štítkování panelů, bloků, čelních desek, polic, 

kontejnerů, nosníků a dalších předmětů.

•  Pro označování rovných povrchů; lesklý povrch 
zanechá profesionální dojem

•  Zařazeno do standardu UL 969 organizací UL.

• Šíře pásek 6, 9 a 12 mm
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SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY 
(NENAŘEZANÉ I PŘEDEM NAŘEZANÉ)
•  Smršťovací bužírky poskytují po svém smrštění izolaci 

a při smršťovacím poměru 3:1 je zajištěno 
jejich spolehlivé připevnění na vodiče a kabely 

•  Splňují standardy MIL-M-81531, MIL-STD-202G, 
SAE-DTL- 23053/5 (třídy 1 a 3) 

•  Zařazeno do standardu UL 224 organizací UL.

• Šíře pásek 6, 12, 24 a 54 mm
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LAMINOVANÉ ŠTÍTKY PRO OZNAČOVÁNÍ 
VODIČŮ A KABELŮ
•  Předem nařezané štítky pro označování vodičů a 

kabelů s laminovanou ochrannou vrstvou chrání  
potištěný povrch před chemikáliemi, vlhkostí, oděrem 
a vyblednutím

•  Dostupné rovněž ve formátech štítků na archu 
pro použití ve velkém množství

•  Zařazeno do standardu UL 969 organizací UL.
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PŘEDEM NAŘEZANÉ ŠTÍTKY 
(VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ)
•  Ideální pro štítkování rovných povrchů, jako jsou 

čárové kódy, čelní desky, police, kontejnery, nosníky 
a další předměty.

•  Předem nařezané štítky usnadňují tisk štítků v sériích 
a zvyšují tak produktivitu

• Speciální štítky s barevnými hlavičkami včetně štítků, 
 na nichž jsou předtištěny hlavičky DANGER a 
 NOTICE pro zakázkový tisk maloformátových 
 bezpečnostních značek

•  Zařazeno do standardu UL 969 organizací UL.

• Šíře pásek 6, 9, 12, 19, 24, 25, 51 a 54 mm
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DÍKY ŠTÍTKŮM NA ARCHU JE
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
JEŠTĚ SNAZŠÍ!*

*Funguje pouze na běžné laserové tiskárně.



    

INTEGROVANÉ APLIKACE
PRO ŠTÍTKY 
pro rychlé spuštění jednoduše vyberte aplikaci z domovské 
obrazovky

PŘIPRAVENÉ ŠABLONY ŠTÍTKŮ
garantují perfektní formátování a šetří Váš čas

Obsahuje také předdefinovaná rozvržení pro téměř 100 modelů 
propojovacích panelů, aby se eliminovala práce ve stylu pokus-
omyl při hledání správné velikosti a rozmístění.

DOTYKOVÝ DISPLEJ 
pomáhá s tvorbou štítků 
snadněji a rychleji (dostupný 

pouze u modelu XTL 500)

DYMO® XTL™ 300 a XTL 500 byly testovány v ostrém provozu. Nabízejí 
množství funkcí a pomáhají zjednodušit průmyslové štítkování tak, aby 
bylo efektivnější a bezproblémové. I přes průmyslové určení budete mít 
u štítkovačů XTL díky využití poznatků moderních technologií pocit, že je 
již znáte a jejich obsluha pro Vás bude snadná. Proto více než 80 % lidí, 
kteří se štítkovačem XTL pracovali po dobu osmi týdnů bez jakéhokoliv 
zaškolení, uvedlo, že se jim s ním pracuje lépe než se štítkovačem, který 
používali doposud*. 

Naše heslo zní – dělejme to jednoduše. XTL 300 a 500 umožňují tisk na 
pásky v návinu s danou šíří štítku nebo tisk na předem nařezané štítky, 
smršťovací bužírky či bezpečnostní štítky, to vše na jediném štítkovači.

Čtěte dále, abyste zjistili, jak XTL mění definici jednoduchosti.

Rychlý import dat
Více než 200 přednastavených 

symbolů a obrázků

REALISTICKY ZOBRAZENÝ 
TISKOVÝ NÁHLED 
v barevném provedení Vám ukáže, jak přesně 
budou štítky vypadat na kabelech, potrubí,  
panelech a dalších předmětech.

VSADÍME SE, ŽE JSTE SE 
JEŠTĚ NIKDY NESETKALI S 
PRŮMYSLOVÝM ŠTÍTKOVÁNÍM, 
KTERÉ BY BYLO TAK JEDNODUCHÉ.

DYMO® ID – DOSAŽENÍ JEDNODUCHOSTI 
ŠTÍTKOVÁNÍ SE JEŠTĚ USNADNILO.

Práce s DYMO ID je snadná, a to díky jednotnému přístupu, kdy tytéž 

vynikající funkce, jimiž je vybaven štítkovač XTL, jsou použity i ve 

výkonném softwarovém balíčku pro PC. Volně ke stažení na adrese dymo.

com. Pokud hledáte jednoduchost štítkování, zkuste si tyto skvělé funkce:

*Zdroj: IPSOS DYMO XTL: Full Mix Test, 2014


