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54 mm op pc aansluitbare, industriële labelmaker met aanraakscherm
•  Een levensecht labelvoorbeeld en weergave in kleur geven exact weer hoe het label  

eruit zal zien als het wordt afgedrukt voor gebruik op snoeren, buizen, panelen, enz. 

• Ingebouwde labeltoepassingen zorgen ervoor dat u probleemloos kunt starten op het startscherm

• Dankzij het aanraakscherm wordt het maken van labels nog gemakkelijker en sneller

•  Vooraf ingestelde sjablonen zorgen ervoor dat u tot 3 keer sneller kunt werken  

en garanderen de perfecte formattering waardoor u tijd uitspaart

•  Drukt duurzame labels af van 6 mm tot 54 mm inclusief doorlopende tapes,  

gelamineerde snoer- en kabelwikkels, krimpkousen en voorgesneden labels

• Gemaximaliseerd afdrukgebied vermindert dure labelverspilling

•  Vooraf ingestelde ontwerpen voor ongeveer 100 modellen voor schakelpanelen  

vermijden dat u moet uittesten welke grootte of formaat u nodig heeft

•  Op pc aansluitbaar* voor een vlotte, wederzijdse uitwisseling tussen de gebruiksvriendelijke  

DYMO ID software en de XTL™ 500 om labels snel te kunnen bewerken en afdrukken

• Ingebouwd afsnijmesje voor een snelle labelproductie

•  Schokbestendige, rubberen bumpers en een afveegbaar toetsenbord zijn opgewassen  

tegen de meest veeleisende omstandigheden

• Instelbare afdrukinstellingen vermijden onnodige stappen doorheen menu's

• Label-indicator op het scherm detecteert en geeft het geladen label automatisch weer

* Vergeleken met het maken van labels op een XTL Labelmaker zonder sjablonen 
** Compatibel met Windows® 7 en later

Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l) 121,92 x 160,02 x 269,24 mm

Gewicht (excl. batterij) 1,99 kg

Compabiliteit met computer Ja, via USB

Aanvaardt formaten van 6, 9, 12, 19, 24, 38, 51 mm

tape-platform XTL

Resolutie 300 dpi

Afdruksysteem Thermische overdracht

Afdruksnelheid (gemiddeld) 28 mm/sec

Streepjescodes Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, 
EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR-code

Snijfunctie Auto, Vervangbaar

Stroomvoorziening Eén oplaadbare lithium-polymeerbatterij met AC-adapter

Geheugen 40 MB

Compatibiliteit Windows® 7 en later

Adapter Ja 

Garantie 3+1 jaar beperkte garantie

Netwerk Nee

Land van oorsprong China

XTL 500 kofferset bevat:

•  DYMO XTL 500 Labelmaker

•  Universele vinyllabelcassette,  

zwart op wit, 54 mm x 7 m 

•  Gelamineerde snoer/kabelwikkels,  

zwart op wit van 38 mm x 39 mm 

• Draagkoffer

•  AC-oplaadadapter

• USB-kabel

• Oplaadbare lithium-polymeerbatterij

• Beknopte handleiding

• Software downloadkaart

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit 
document wordt verwezen, is gebaseerd op de huidige normen die zijn onderworpen aan verandering.
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XTL 500 | Compatibele labels

Artikelnummer Beschrijving Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Gewicht 
(kg) Hoev. EAN

1873306 DY XTL 500 PRINTERSET QWERTY 
UK/IRE

Eenheid 408 144 365 5,05 1 3501178733068

Plank 440 320 400 9,19 1 -

Koffer 440 320 400 11,01 2 13501178733065

Pallet 1200 800 950 157,08 12 -

Universeel vinyl

•  Bestand tegen vocht, uv-stralen en chemicaliën waardoor 

ze uiterst geschikt zijn zowel binnen als buiten

•  Uitgebreid kleurenassortiment dat voldoet aan de OSHA-, 

ANSI- en ISO-kleurennormen om de veiligheid op de 

werkplaats te verhogen en de communicatie te verbeteren

• UL-erkend als een component volgens UL 969

• RoHS-conform

• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C

Flexibele kabelwikkel

•  Flexibel nylon voor het labelen van snoeren, kabels en 

ronde oppervlakken is ontworpen om te voldoen aan de 

normen en te blijven plakken

•  Het scheurvaste materiaal zal geen schade oplopen wanneer 

het door nauwe ruimtes of kabelbuizen getrokken wordt

• UL-erkend als een component volgens UL 969

• RoHS-conform

• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C

Voorgesneden labels

•  Specifieke labels worden voorgedrukt met opschriften  

in kleur, inclusief voorbedrukte labels met de woorden  

DANGER en NOTICE voor printopdrachten op maat  

of kleine labels voor veiligheidssignalisatie

• UL-erkend als een component volgens UL 969

• RoHS-conform

• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C

Gelamineerde snoer-/kabelwikkels 

•  Voorgesneden, gelamineerde snoer- en kabelwikkels 

beschermen de bedrukte oppervlakken tegen blootstelling 

aan olie, oplosmiddelen, water, verkleuring en slijtage

•  Ook verkrijgbaar als vellen voor het afdrukken van grote 

volumes labels

• UL-erkend als een component volgens UL 969

• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C

Permanent voor vlak oppervlak

•  Voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, 

rekken, bakken, enz.

•  Voor het labelen van gladde oppervlakken zorgt een 

glanzende afwerking voor een professionele indruk

• UL-erkend als een component volgens UL 969

• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C

• RoHS-conform

Afdrukken op krimpkousen (doorlopend & 
voorgesneden)

•  Krimpkousen bieden isolatie zodra ze krimpen, en dankzij 

de 3:1-krimpverhouding passen de krimpkousen perfect 

rond snoeren en kabels

•  Voldoet aan de normen MIL-M-81531, MIL-STD-202G en 

SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)

• UL-erkend als een component volgens UL 224

• RoHS-conform

• Temperatuurbereik: Max. 125°C

Voorgesneden labels

•  Uiterst geschikt voor het labelen op vlakke oppervlakken 

zoals streepjescodes, voorpanelen, rekken, bakken, 

bundels, enz.

•  Voorgesneden labels maken het gemakkelijker om in 

groepen af te drukken en de productiviteit te verhogen

• UL-erkend als een component volgens UL 969

• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit 
document wordt verwezen, is gebaseerd op de huidige normen die zijn onderworpen aan verandering.
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XTL 500 | Compatibele labels

Breed-
te Lengte A A A A A A A A A A A

Universeel vinyl

12 mm 7 m 1868741 1868746 1868751 1868756 1868761 1868766 1868771 1868776 1868781 1868786 1868791 1868796 1868801

19 mm 7 m 1868742 1868747 1868752 1868757 1868762 1868767 1868772 1868777 1868782 1868787 1868792 1868797 1868802

24 mm 7 m 1868743 1868748 1868753 1868758 1868763 1868768 1868773 1868778 1868783 1868788 1868793 1868798 1868803

38 mm 7 m 1868744 1868749 1868754 1868759 1868764 1868769 1868774 1868779 1868784 1868789 1868794 1868799 1868804

54 mm 7 m 1868745 1868750 1868755 1868760 1868765 1868770 1868775 1868780 1868785 1868790 1868795 1868800 1868805

Permanent voor vlak oppervlak

6 mm 9,1 m 1868738 - 1868735 - - - - - - - - - -

9 mm 9,1 m 1868739 - 1868736 - - - - - - - - - -

12 mm 9,1 m 1868740 - 1868737 - - - - - - - - - -

Flexibele kabelwikkel

12 mm 5,5 m - - 1868806 - - - - - - - - - -

19 mm 5,5 m - - 1868807 - - - - - - - - - -

24 mm 5,5 m - - 1868808 - - - - - - - - - -

Krimpkousen (doorlopend)

6 mm 2,7 m - - 1868809 - - - - - - - - - -

12 mm 2,7 m - - 1868810 - - - - - - - - - -

24 mm 2,7 m - - 1868811 - - - - - - - - - -

54 mm 1,8 m - - 1868812 - - - - - - - - - -

A A

Voorgesneden labels, compatibel met XTL 500
SKU Labelbreedte Labellengte Label/cartridge Kleur

Voorgesneden labels

1868665 12 mm 12 mm 250 A

1868666 12 mm 25 mm 250 A

1868667 12 mm 38 mm 185 A

1868668 25 mm 25 mm 250 A

1868669 9 mm 25 mm 250 A

1868670 12 mm 19 mm 250 A

1868701 19 mm 25 mm 250 A

1868702 25 mm 51 mm 100 A

1868703 51 mm 76 mm 100 A

Gelamineerde snoer-/kabelwikkel

1868704 21 mm 21 mm 250 A

1868705 21 mm 39 mm 150 A

1868706 21 mm 102 mm 75 A

1868707 38 mm 21 mm 250 A

1868708 38 mm 39 mm 150 A

1868709 38 mm 102 mm 75 A

1868710 51 mm 21 mm 250 A

1868711 51 mm 39 mm 100 A

1868712 51 mm 102 mm 70 A
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Voorgesneden labels, compatibel met XTL 500
SKU Labelbreedte Labellengte Label/cartridge Kleur

Voorgesneden krimpkous

1868717 6 mm 34 mm 81 A

1868718 12 mm 34 mm 65 A

1868719 24 mm 34 mm 60 A

1868720 54 mm 34 mm 25 A

1868731 6 mm 47 mm 81 A

1868732 12 mm 47 mm 65 A

1868733 24 mm 47 mm 60 A

1868734 54 mm 47 mm 25 A

Voorgesneden veiligheidslabels (met gekleurde opschriften)

1868713 51 mm 102 mm 70
A

1868714 51 mm 102 mm 70
A

1868715 51 mm 102 mm 70
A

1868716 51 mm 102 mm 70
A

Mededeling

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit 
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