


PL100, PL200 a PL300 
Společnost 3M ve spolupráci s fi rmou DYMO přináší profesionální řešení k popisování a identifi kaci kabelů, vodičů, svorkovnic, 

popisných polí a rozvodných skříní. Díky 3M štítkovačům s elektrosymboly odvedete profesionální a čistou práci. Popisování 

v elektrotechnických, elektronických a telekomunikačních aplikacích bude pro Vás vždy snadné a pomůže Vám k profesionálně provedené 

práci. Popisování se nesmaže ani nevybledne, zůstane čitelné a spolehlivě přilepené.

3M průmyslové štítkovače   
                                s elektrosymboly

PL100
Základní snadno ovladatelný typ z řady PL Vás zaujme svou 

malou velikostí a nízkou hmotností. Umožní Vám tisk štítků 

na profesionální úrovni přímo na místě instalace s minimální 

pracností. Šetří Váš čas i náklady. Tisknout můžete až ve dvou 

řádcích, třemi odlišnými druhy písma, s různým formátováním, 

jako je podtržení, kurzíva, vodorovný nebo svislý text. Zároveň 

✓ Intuitivní a jednoduchá ovládací plocha 

✓ Snadno čitelný jedenácti místný displej

✓ Různé velikosti a druhy písma

✓  Více než 50 předem defi novaných symbolů audio/video, 

elektro a bezpečnostní

✓ Tlačítka rychlého přístupu k symbolů

✓  Zabudovaný řezač pásky, tisk na štítky o maximální šířce 

12 mm

si můžete nastavit automatické vystředění textů, oboustranný 

tisk, rozměr, rozteč a formát štítků. Lehce si uložíte naposledy 

zadané štítky. Součástí dodávky přístroje je kazeta s bílou PVC 

páskou šířky 12 mm. Přístroj se napájí šesti bateriemi AAA. 

Hmotnost přístroje je 272 g.

Hlavní výhody:
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✓  Vestavěná paměť, velkoplošný podsvícený displej

✓  Uložení více než 100 uživatelem defi novaných štítků  

✓  100 předem defi novaných aplikačních štítků

 ✓  122 předem defi novaných symbolů audio/video, elektro, 

bezpečnostní, průmyslové 

✓  Čárové kódy, interpunkční znaménka, symboly měn a zlomky

✓  Tlačítka rychlého přístupu k symbolům, intuitivní ovládání

✓  Automatické nastavení rozměrů, rozteče a formátů 

✓  Zabudovaný řezač pásky, tisk na štítky od 6 mm do 19 mm

PL200
Štítkovač PL200 Vás nadchne svým jednoduchým a intuitivním 

ovládáním. Tlačítka rychlého přístupu k symbolům Vám umožní 

automatické nastavení rozměrů, rozteče a formátů štítků. 

Praktické funkce šetří Váš čas i náklady. Automatické vypínání 

zvyšuje životnost baterií. Hmotnost přístroje je 900 g.

Nabízíme dvě varianty balení. Doporučujeme zakoupit celou sadu, 

kdy přístroj PL200 je balený v ochranném plastovém kufříku 

společně s kazetou s bílou polyesterovou páskou šířky 12 mm 

a bílou PVC páskou šířky 19 mm, nabíjecím Li-Ion akumulátorem 

a síťovým adaptérem. Zakoupit lze i pouze samostatný přístroj 

s kazetou s bílou nylonovou páskou šířky 19 mm. 

PL300
Poskytuje vysoký výkon pro náročné aplikace. Štítkovač PL300 

lze snadným způsobem připojit k PC přes USB kabel. Díky tomu 

můžete vytvářet štítky přímo na PC, jednoduše data nahrávat, 

stahovat a ukládat pro dokumentační účely. Přenos dat je možný 

z libovolného programu pracujícího pod operačním systémem 

Windows®. Vytvářet štítky samozřejmě lze i bez propojení k PC  

přímo na místě použití.  

PL300 dodáváme jako součást sady v ochranném plastovém 

kufříku společně se softwarem 3M PL Connect, kazetou 

s pružnou bílou nylonovou páskou šířky 24 mm, kazetou s bílou 

PVC páskou šířky 9 mm, registrační kartou, USB kabelem, 

Lithium-Ion akumulátorem a síťovým adaptérem. Hmotnost 

přístroje je 900 g.

✓  Snadné připojení k PC přes USB kabel 

✓  Vestavěná paměť 1 MB k uložení více než 1000 druhů štítků

 ✓  250 předem defi novaných elektro a průmyslových symbolů

 ✓  Uložení vlastních symbolů, grafi ky, fi remních log a čárových 

kódů

 ✓  150 nadefi novaných aplikačních štítků

 ✓  Zpracování, náhled a prohlížení více štítků najednou

 ✓  Tlačítka rychlého přístupu k symbolům, intuitivní ovládání

✓  Automatické nastavení rozměrů, rozteče a formátů 

✓  Zabudovaný řezač pásky, tisk na štítky od 6 mm do 24 mm

Hlavní výhody:

Hlavní výhody:
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3M Česko, spol. s r.o.
Elektro&Telekomunikace
V Parku 24
148 00 Praha 4 Chodov
Tel: 261 380 111
Fax: 261 380 110
Email: 3MCesko@3M.com
www.3M.cz/elektro

3M a Scotch jsou ochranné známky společnosti 3M. 

Dymo je ochrannou známkou společnosti Newell Rubbermaid. 

Tyto výrobky byly vyrobeny ve spolupráci fi rem Dymo a 3M.

Ke každému průmyslovému štítkovači 3M řady PL jsou k dodání náhradní 

tiskové samolepící štítky a teplem smršťované popisovací trubičky v několika 

šířkách a barvách. Ke štítkovači PL 200 a PL 300 dále nabízíme náhradní 

plastový kufr, síťový adaptér/nabíječ 230V a nabíjecí  Li-Ion akumulátory.

Příslušenství

Dále nabízíme:
Elektrotechnické izolační pásky Scotch

Smršťovací materiály teplem a za studena

Zalévané spojky a pryskyříce

Vysokonapěťové kabelové soubory

Metalická a optická strukturovaná kabeláž

Váš distributor 

Stitkovace_4.indd   4Stitkovace_4.indd   4 25.8.2010   16:22:0425.8.2010   16:22:04




