Digitala brevoch fraktvågar
Datablad_Dymo_V1

Väg ett kuvert eller
paket och få exakt
porto, varje gång.

Digitala brevvågar

M1 digital brevvåg
• Upp till 1 kg
• Visar vikten i 1 g-steg
• Drivs med 3 AAA-batterier (medföljer inte).

Med brevvågen DYMO M10 kan du väga brev och paket upp
till 10 kg Vågens noggrannhet säkerställer att du alltid frankerar
korrekt. Kompakt storlek gör att den får plats på alla skrivbord och
kan förvaras i de flesta skrivbordslådor. Drivs med tre AAA-batterier
(medföljer inte) eller USB-kabel när den ansluts till en PC eller Mac
(endast M5 och M10).

M2 digital brevvåg
• Upp till 2 kg
• Visar vikten i 1 g-steg
• Drivs med 3 AAA-batterier (medföljer inte).

Digitala USB-brevvågar

Alla DYMO-brevvågar har följande
funktioner:

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7

• Låsningsfunktionen låser viktvisningen under tio sekunder efter att paketet
tagits bort – behändigt när stora paket skymmer displayen
• Tara-funktion – vägning av innehållet i en behållare utöver behållarens vikt
• Automatisk avstängning när vågen inte används – gör att batterierna räcker
längre

Vågfunktioner

M1

M2

M5

M10

Produktnummer
(artikelnr)

S0928980

S0928990

S0929000

S0929010

Maxvikt

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

Viktvisning

0 kg 000 g

0 kg 000 g

0 kg 000 g

0 kg 000 g

Viktintervall

1g

1g

2g

2g

Automatisk avstängning

√

√

√

√

Låsknapp

√

√

√ + lysdiod

√ + lysdiod

Tara-knapp

√

√

√

√

USB-anslutning

-

-

√

√

3x
AAA-batterier

3x
AAA-batterier

USB-kabel eller
3 x AAA-batterier

USB-kabel eller
3 x AAA-batterier

15 cm x 15 cm

15 cm x 15 cm

20 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

Strömförsörjning
(batterier medföljer inte)
Plattformsmått

Mac OS® v10.4
och senare

M5 digital USB-brevvåg
• Upp till 5 kg
• Visar vikten i 2 g-steg
• Drivs med USB-ström från datorn eller
med 3 AAA-batterier (medföljer inte)

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7
Mac OS® v10.4
och senare

M10 digital USB-brevvåg
• Upp till 10 kg
• Visar vikten i 2 g-steg
• Drivs med USB-ström från datorn eller
med 3 AAA-batterier (medföljer inte)

Kraftfulla och
flyttbara vågar
för paket upp
till 180 kg.
Med de portabla, digitala USB-fraktvågarna från
DYMO® sparar du tid och pengar och skonar dessutom

Portabla digitala USB-fraktvågar

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7
Mac OS® v10.4
och senare

S50 portabel digital USB-fraktvåg
• Upp till 50 kg
• Visar vikten i 100 g-steg
• Drivs med USB-ström från datorn, nätadapter (medföljer) eller
med 3 AAA-batterier (medföljer inte)
• Står redan som en generell egenskap till vänster så jag tycker det verkar
onödigt att upprepa samma budskap
• Displayen kan monteras på
väggen

ryggen! Väger paket på upp till 180 kg. Med det
inbyggda handtaget kan du bära vågen till de tunga

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7

föremålen i stället för tvärtom.

Mac OS® v10.4
och senare

Alla DYMO-fraktvågar har
följande funktioner:
• Låsningsfunktionen låser viktvisningen under tio sekunder
efter att paketet tagits bort – behändigt när stora paket
skymmer displayen

S100 portabel digital USB-fraktvåg
• Upp till 100 kg
• Visar vikten i 100 g-steg
• Drivs med USB-ström från datorn, nätadapter (medföljer) eller
med 3 AAA-batterier (medföljer inte)
• Displayen kan monteras på
väggen

• Tara-funktion – vägning av innehållet i en behållare utöver
behållarens vikt
• Automatisk avstängning när vågen inte används – gör att
batterierna räcker längre
• Med en löstagbar LCD-skärm kan du välja bärbar

Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7

• Drivs av nätadapter (medföljer), 3 AAA-batterier (medföljer

Mac OS® v10.4
och senare

användning eller väggmontering

inte) eller USB-kabel (medföljer) vid anslutning till en PC
eller Mac

S180 portabel digital USB-fraktvåg
• Upp till 180 kg
• Visar vikten i 200 g-steg
• Drivs med USB-ström från datorn, nätadapter (medföljer) eller
med 3 AAA-batterier (medföljer inte)
• Displayen kan monteras på väggen
Vågfunktioner
Produktnummer (artikelnr)

S50

S100

S180

S0929020

S0929030

S0929040

Maxvikt

50 kg

100 kg

180 kg

Viktvisning

0.0 kg

0.0 kg

0.0 kg

Viktintervall

200 g

100 g

100 g

Automatisk avstängning

√

√

√

Låsknapp

√

√

√

Tara-knapp

√

√

√

USB-anslutning

√

√

√

Löstagbar display

√

√

√

USB-kabel,
nätadapter eller
3 x AAA-batterier

USB-kabel,
nätadapter eller
3 x AAA-batterier

USB-kabel,
nätadapter eller
3 x AAA-batterier

30 cm x 30 cm

30 cm x 30 cm

30 cm x 30 cm

Strömförsörjning
(batterier medföljer inte)
Plattformsmått

Microsoft Windows®, Windows Vista®, Windows®-logotypen, Outlook® och Excel® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation. Mac® och Mac OS® är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Newell Rubbermaid,
Stamholmen 157, DK-2650 Hvidovre
S0948480 10-0995

