
Dela din LabelWriter™-skrivare   
med dina kollegor

Smart. Anslut alla datorer i ett nätverk till samma skrivare i 
DYMO® LabelWriter™ 400- eller 450-serien (däribland DYMO® 
LabelWriter™ 4XL).

Bekväm. Placera etikettskrivaren där du vill ha den – du behöver 
inte ansluta den till en dator.

Enkel att installera. Använd det webbaserade 
installationsprogrammet för snabb installation.

Prisvärd. Eliminerar behovet av en LabelWriter-skrivare för varje 
dator.

Funktioner hos LabelWriter™ Print Server:
Systemkrav:
PC: Windows XP (32-bitars) eller Vista (32- eller 64-bitars)

Ethernet-anslutning, 10 MB hårddiskutrymme och  
CD-ROM-enhet

Förpackningen 
innehåller:
• DYMO® Print server

• Installations-CD

• Nätadapter

• Bruksanvisning

Med LabelWriter™ Printserver kan du ansluta en eller alla 
användare i ett nätverk till en LabelWriter™-etikettskrivare. 
Den är enkel att installera – och ett bra sätt att ge 
användarna professionella etikettutskrifter till lägsta  
möjliga kostnad.

LabelWriter™
Print Server

Print server för DYMO® LabelWriter™-etikettskrivare
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Snabbare etikettering. 
Effektivare brevhantering. 
Bättre utseende! 
Anslut DYMO® LabelWriter™ till din PC och du kan skriva ut adressetiketter, 
fraktetiketter, mappetiketter, namnskyltar och mycket annat. Välj LabelWriter™ 450 
för basetiketter, eller en modell som också kan skriva ut andra etikettstorlekar och 
stilar. Med LabelWriter™ får du förstklassigt resultat på ett enkelt sätt. Med termiskt 
tryck slipper du kostnaden för bläck och toner och behöver aldrig mer krångla 
med arketiketter. Förbättrat grafikläge innebär att text, grafik och streckkoder blir 
kristallklara. Viloläge sparar energi. Placera skrivaren var som helst – dess nya 
kompakta design passar på alla moderna arbetsplatser.

Använd programutvecklarpaketen (DYMO® Software 
Development Kits) för att snabbt och enkelt integrera 
DYMO®-etikettutskrifter med Windows® eller Linux®-
program.

•	DYMO®:s	programutvecklarpaket	erbjuder	
utskriftssupport	för	hela	sortimentet	av	DYMO®-
skrivare,	däribland	LabelWriter™	400-	och	450-serien,	
4XL,	LabelManager™	420P,	450D	och	PnP.

•	Hämta	programutvecklarpaketen	gratis	på		 	
www.dymo.com/var

DYMO® 

programutveckl-
arpaket

LabelWriter™ Serien
DYMO® etikettlösningar

Addera snabb och smart etikettutskrift 
i din verksamhet
Med de kompakta och ultrapålitliga DYMO® LabelWriter™-etikettskrivarna kan ditt företag bli mera produktivt, effektivt och 
professionellt. Du kan skriva ut en eller hundratals etiketter utan att krångla med arketiketter. Du kan skriva ut adressetiketter, 
streckkoder, besökskort, besöksskyltar och andra anpassade etiketter. Allt detta kan du göra med DYMO Label™-programmet eller 
också använder du det kostnadsfria programutvecklarpaketet (DYMO® Software Development Kit) som gör det enkelt att integrera 
etikettutskriftsmöjligheter med ett företagssystem eller ett äldre system.

DYMO® LabelWriter™ 450-serien:

LabelWriter™ 
450 DUO
Pappers- och plastetikettskrivare 
för PC

Skriv ut en mängd olika DYMO®-
etiketter med en mångsidig skrivare. 
Med möjligheten att skriva ut på 
papper och D1 tejp kan du tackla i 
stort sett vilken etiketteringsuppgift 
som helst.   
71 etiketter/min

LabelWriter™ 
450 Twin Turbo
Etikettskrivare med dubbla rullar för PC

Håller två etikettrullar så att du kan 
effektivisera din etikettering och dina utskick! 
Du kan använda samma etikettformat på 
båda sidor och byta automatiskt mellan 
rullarna eller vara optimalt flexibel med två 
olika etikettformat.   
71 etiketter/min

LabelWriter™

450
Professionell etikettskrivare 
för PC

Förenkla etikettutskrivningen... 
Etikettera, skicka och 
arkivera effektivare med det 
patentskyddade DYMO Label™ 
Software.
51 etiketter/min

LabelWriter™

4XL
Etikettskrivare för PC för stora 
etiketter

Etikettskrivaren DYMO® LabelWriter™ 
4XL kan skriva ut etiketter som 
är upp till 10 cm breda vilket gör 
den idealisk för fraktetiketter och 
andra bredformatsprogram. 
53 etiketter/min
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LabelWriter™ 
450 Turbo
Snabb etikettskrivare för PC

Den snabba, krångelfria etikett- 
och brevhanteringslösningen för 
ditt kontor.

Skriver ut snygga etiketter med en 
hastighet av upp till 71 etiketter per 
minut (4-raders adressetikett). 
71 etiketter/min


