
Deel één enkele LabelWriter™-printer met 
meerdere computers

Slim. Sluit elk computer van een netwerk op één enkele DYMO® 
LabelWriter™ 400 of 450 series-printer aan (inclusief de DYMO® 
LabelWriter™ 4XL-etikettenprinter).

Flexibel. Compatibel met zowel de Windows- als de Mac®-
computers van uw netwerk.

Handig. Lokaliseer de etikettenprinter om het even waar u hem 
nodig hebt – u hoeft hem niet aan een computer te koppelen.

Eenvoudig te installeren. Gebruik het browsergebaseerde 
installatieprogramma voor een snelle installatie.

Kostenbesparend. U hoeft geen LabelWriter-printer voor elk 
computer te voorzien.

Eigenschappen van de LabelWriter™ 
Print Server: Systeemvereisten:

Pc: Windows XP (32 bit) of Vista (32 of 64 bit)

Mac: OS® v10.3.9 of hoger   
(LabelWriter Duo vereist Mac OS® v10.5 of hoger)

Ethernet-verbinding, 10 MB vrije ruimte op de harde 
schijf en een cd-romstation

Inhoud verpakking:
• DYMO Print Server

• Installatie-cd

• Stroomadapter

• Gebruikershandleiding

Met de LabelWriter™ Print Server kunt u elke of alle 
gebruikers (pc of Mac®) van een netwerk op één enkele 
LabelWriter™-etikettenprinter aansluiten. De afdrukserver is 
eenvoudig te installeren en is een uitstekende manier om 
klanten de hoogste afdrukkwaliteit voor etiketten aan te 
bieden tegen de laagst mogelijke prijs.

LabelWriter™
Print Server

Netwerkadapter voor DYMO® LabelWriter™-etikettenprinters.

1

2

3

4

5



SDK

Label sneller. Verzend 
slimmer. Werk efficiënter! 
Sluit een DYMO® LabelWriter™-etikettenprinter aan op uw pc of Mac® en u bent 
klaar om naambadges, adres-, verzend-, dossieretiketten, enz. af te drukken. Kies 
de LabelWriter™ 450 voor het afdrukken van standaardetiketten of kies een model 
dat ook extra etiketgroottes en -stijlen afdrukt. De LabelWriter™-printers maken het 
eenvoudig om topresultaten te verkrijgen. Dankzij de thermische afdruktechnologie 
hoeft u geen dure inkt of toner meer aan te schaffen en is het geknoei met 
etikettenvellen voorgoed voorbij. De verbeterde grafische resolutie zorgt voor 
kristalheldere tekst, afbeeldingen en streepjescodes. Dankzij de sluimerstand 
bespaart u energie. Plaats uw etikettenprinter waar u maar wilt. Zijn nieuwe, 
compacte design past in elke moderne werkruimte.

Gebruik de DYMO® Software Development Kits 
(SDK's) om het afdrukken van DYMO®-etiketten snel 
en eenvoudig in elke Windows®-, Mac®- of Linux®-
toepassing te integreren.

•	De	DYMO®	SDK's	bieden	afdrukondersteuning	voor	
het	volledige	assortiment	van	DYMO®-printers,		
inclusief	de	LabelWriter™	400	en	450	series,	de	4XL,	
de	LabelManager™	420P,	450D	en	PnP.

•	Download	de	SDK's	gratis	op www.dymo.com/var

DYMO® 

Software 
Development Kit

LabelWriter™ Serie
DYMO-labelidentificatieoplossingen

Voorzie uw business van de mogelijkheid om op snelle, 
slimme en kostenbesparende wijze etiketten af te drukken
Compacte, betaalbare en uiterst betrouwbare DYMO® LabelWriter™-etikettenprinters kunnen uw business productiever, 
efficiënter en professioneler maken. Druk één of honderden etiketten af, zonder geknoei met etikettenvellen. Druk adresetiketten, 
streepjescodes, afspraakkaartjes, bezoekerbadges en andere aangepaste etiketten af. En gebruik hiervoor telkens de DYMO 
Label™-software of de gratis DYMO® Software Development Kit (SDK), waarmee u eenvoudig etiketafdrukmogelijkheden in een 
bedrijfs- of legacysysteem kunt integreren.

DYMO® LabelWriter™ 450 series:

LabelWriter™ 
450 DUO
Etikettenprinter voor papier en 
plastic voor pc en Mac®

Druk de grootste verscheidenheid 
aan DYMO®-etiketten af met 
één veelzijdige printer. Met de 
mogelijkheid om zowel papieren 
als permanente, plastic D1-
etiketten af te drukken, kunt u zo 
goed als elke labeltaak aan.
71 etiketten/min.

LabelWriter™ 
450 Twin Turbo
Etikettenprinter met dubbele rol voor pc 
en Mac® 

Bevat twee etikettenrollen om uw efficiëntie 
op het vlak van labelen en post versturen te 
verhogen! Gebruik identieke etiketformaten 
aan beide kanten en schakel automatisch 
tussen de twee rollen over of kies voor 
optimale flexibiliteit met twee verschillende 
etiketformaten.
71 etiketten/min.

LabelWriter™

450
Professionele etikettenprinter 
voor pc en Mac®

Maak het afdrukken van 
etiketten eenvoudig... Label, 
verstuur post en archiveer 
slimmer met de zelfontwikkelde 
DYMO Label™-software.
51 etiketten/min.

LabelWriter™

4XL
Printer voor brede etiketten voor 
pc en Mac®

De DYMO® LabelWriter™ 4XL-
etikettenprinter drukt etiketten 
tot 10 cm breed af, ideaal voor 
verzendetiketten en andere 
toepassingen met brede etiketten.
53 etiketten/min.

S0948690

LabelWriter™ 
450 Turbo
Supersnelle etikettenprinter voor 
pc en Mac® 

De supersnelle en zorgenloze 
label- en verzendoplossing voor 
uw bedrijf.
Drukt indrukwekkende etiketten af 
met een snelheid tot 71 etiketten 
per minuut (4-regelig adresetiket).
71 etiketten/min.


