
UPRASZCZA DRUKOWANIE NAJBARDZIEJ 
SKOMPLIKOWANYCH ETYKIET.

Przemysłowe rozwiązanie do etykietowania

xtl.dymo.com
ZOBACZ CAŁĄ GAMĘ PRODUKTÓW XTL W INTERNECIE

ETYKIETY XTL

UNIWERSALNY WINYL
•  Odporność na wilgoć, chemikalia i promienie 

UV sprawiają, że winyl doskonale nadaje się do 
zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

•  Szeroka gama kolorów zgodna z normami 
OSHA, ANSI i ISO służy lepszej komunikacji 
i bezpieczeństwu w miejscu pracy

•  Certyfikat UL i zgodność z normą UL 969

• Szerokość 12, 19, 24, 41, 54 mm
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Etykiety o przemysłowej wytrzymałości są odporne na 
najtrudniejsze warunki – wilgoć, chemikalia, wysokie 
i niskie temperatury, promieniowanie UV i więcej. 

• Technologia trwałego druku termicznego – tekst nie rozmaże  
 się ani nie wyblaknie

• Łatwa do oddzielenia warstwa ochronna i etykiety o   
 ustalonych wymiarach sprawiają, że naklejanie staje się  
 szybkie i łatwe

ELASTYCZNA OSŁONA PRZEWODÓW
•  W celu znakowania przewodów, kabli i zaokrąglo-

nych powierzchni, elastyczny materiał nylonowy 
zapewnia idealne przyleganie

•  Materiał odporny na rozerwanie chroni przed 
uszkodzeniem podczas przeciągania przez wąskie 
szczeliny  

•  Certyfikat UL i zgodność z normą UL 969

• Szerokość 12, 19, 24 mm

TRWAŁA POWIERZCHNIA PŁASKA
•  Do etykietowania paneli, bloków, płyt czołowych, 

półek, pojemników, belek i innych.

•  Do etykietowania płaskich powierzchni, błyszczące 
wykończenie pozostawia profesjonalny wygląd

•  Certyfikat UL i zgodność z normą UL 969

• Szerokość 6, 9, 12 mm
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RURKI TERMOKURCZLIWE (CIĄGŁE I NA WYMIAR)
•  Rurki termokurczliwe o współczynniku obkurczania 3:1 

zapewniają izolację oraz ściśle przylegają do przewodów 
i kabli 

•  Zgodność z normami MIL-M-81531, MIL-STD-202G, 
SAE-DTL- 23053/5 (klasa 1 i 3) 

•  Certyfikat UL i zgodność z normą UL 224

• Szerokość 6, 12, 24, 54 mm
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LAMINOWANE OSŁONY PRZEWODÓW/KABLI
•  Osłony na przewody/kable o ustalonych wymiarach 

z laminatem chronią nadruk przed tłuszczem, 
chemikaliami, wilgocią, uszkodzeniem i wyblaknięciem

•  Dostępne także w formatach arkuszowych do 
zastosowań o dużej objętości

•  Certyfikat UL i zgodność z normą UL 969
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ETYKIETY O USTALONYCH WYMIARACH
(TAKŻE ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA)
•  Doskonale sprawdzają się na płaskich powierzchniach, 

np. kody kreskowe, płyty czołowe, półki, pojemniki, belki 
i inne

•  Etykiety o ustalonych wymiarach umożliwiają druk 
partiami, poprawiając wydajność

• Etykiety z określonymi kolorowymi nagłówkami, także   
 z nadrukami DANGER i NOTICE w celu wydruku na 
 żądanie małoformatowych oznakowań bezpieczeństwa

•  Certyfikat UL i zgodność z normą UL 969

• Szerokość 6, 9, 12, 19, 24, 25, 51, 54 mm
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ETYKIETY W ARKUSZACH
SPRAWIAJĄ, ŻE DRUK
WIELKOFORMATOWY JEST ŁATWY!*

*Do użytku tylko ze zwykłą drukarką laserową



ZAPROGRAMOWANE 
ZASTOSOWANIA 
wystarczy wybrać zastosowanie z ekranu głównego i można 
zaczynać

GOTOWE SZABLONY ETYKIET
zapewniają doskonałe formatowanie 
i oszczędność czasu

Dostępne są także gotowe układy dla niemal 100 modeli paneli 
krosowych, co ułatwia dopasowanie rozmiaru i odstępów.

EKRAN DOTYKOWY 
pomaga tworzyć etykiety 
łatwiej i szybciej (dostępny 

tylko w modelu XTL 500)

Modele DYMO® XTL™ 300 oraz XTL 500, sprawdzone w 
warunkach roboczych i bogate w funkcje, ułatwiają etykietowanie 
przemysłowe i sprawiają, że nie jest to frustrujące zajęcie. Choć 
drukarki XTL są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, 
to zawierają współcześnie stosowane rozwiązania, dzięki czemu 
ich obsługa staje się łatwa. To dlatego ponad 80% osób, które 
korzystały z drukarek etykiet XTL przez osiem tygodni, bez żadnego 
przeszkolenia, uznało, że urządzenia te sprawdziły się lepiej niż ich 
bieżące drukarki*. 

Nasze motto brzmi: szybkie i łatwe oznaczanie. Modele XTL 300 
i 500 dają swobodę wydruku taśmy ciągłej, etykiet o ustalonych 
wymiarach, rurek termokurczliwych i małoformatowych oznakowań 
bezpieczeństwa za pomocą jednej drukarki.

Przekonaj się, jak XTL na nowo definiuje prostotę wydruku etykiet.

Szybki import danych
Ponad 200 gotowych 

symboli i obrazów

PODGLĄD WYDRUKU 
NA EKRANIE 
i kolorowy wyświetlacz umożliwiają przekonanie się, jak 
etykiety będą wyglądały na kablach, rurach, panelach 

i w innych miejscach.

ZAŁOŻYMY SIĘ, ŻE 
ETYKIETOWANIE 
PRZEMYSŁOWE NIGDY NIE 
BYŁO DLA CIEBIE TAK PROSTE.

DYMO® ID – OSIĄGNIĘCIE PROSTOTY  
ETYKIETOWANIA STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE.

Korzystanie z identyfikatora DYMO jest łatwe, dzięki zintegrowaniu 

tych samych wspaniałych funkcji drukarki etykiet XTL z potężnym 

pakietem oprogramowania komputerowego. Można je pobrać za 

darmo ze strony dymo.com. Jeśli to o taką łatwość etykietowania Ci 

chodzi, koniecznie zapoznaj się z tymi wspaniałymi funkcjami:

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


