
LabelMANAGER ™ 360D
Alimentado por uma bateria de iões de lítio - a mesma tecnologia usada para telefones celulares e computadores 
portáteis de energia - a DYMO LabelMANAGER ® ™ fabricante da etiqueta 360D elimina a inconveniência de pilhas 
AA. Charge e vá ao contrário de um adaptador AC, o poder de rotulagem sempre que você precisar. Além disso, 
novos recursos - inspirado pelos consumidores - torná-lo mais rápido e mais fácil de obter os resultados desejados. 
Veja o que seus rótulos olhará como antes de imprimi-los em um, maior de 40 x 70 milímetros nova tela que exibe 
duas linhas de texto. Trabalhe mais rápido com uma interface de usuário aprimorada que exibe todos os comandos 
do menu sem rolagem, e inclui fácil de ler os ícones para as opções de formatação. Escolha a partir de três fontes 
e estilos de texto 7, destacar o seu texto com a caixa de estilos de 8 ou sublinhado. até nove cópias da mesma 
etiqueta e evitar repetição de trabalho com uma etiqueta de 9 e memória "salvar" o texto "característica. 
LabelMANAGER ™ 360D utiliza DYMO D1 rótulos em 6, 9, 12 e 19mm largura de impressão. Digite o texto 
rapidamente e naturalmente com o layout do teclado QWERTY familiar, e usar as teclas de funções especiais para 
acesso rápido aos sinais de pontuação, bem como outros símbolos especiais. E seu lustroso, design compacto e 
leve é perfeito para qualquer escritório ou espaço de trabalho.

DYMO SKU: S0879490

Características e Benefícios

• 40 x 70mm grande ecrã de duas linhas de rótulo de texto

• Visualização gráfica permite que você veja efeitos de texto na tela antes de imprimir. Isto significa que não mais 
adivinhar o que a etiqueta olhará como. O que você vê é o que você tem! "

• Trabalhe mais rápido com uma interface de usuário aprimorada que exibe todos os itens de menu sem rolagem, e 
inclui ícones intuitivos para as opções de formatação

• As etiquetas de personalizar e adicionar ênfase escolhendo entre três estilos de fonte, 7 tamanhos de fonte, um dos 
muitos estilos, e um dos 8 estilos de caixa diferente ou sublinhado

larguras • Utiliza DYMO D1 rótulos em 6, 9, 12 e 19mm

• Alimentado por uma bateria de iões de lítio recarregável - a mesma tecnologia usada em telefones celulares e 
laptops

• Elimina o inconveniente da bateria AA, despesa e da eliminação

• Memória de 9 de rótulo e "salvar" o texto "recurso

• Imprime até 10 cópias da mesma etiqueta

• Familiar teclado QWERTY velocidades de entrada de texto

• Acesso rápido aos símbolos especiais, incluindo a pontuação e moeda
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