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rhino 6000 Professionele labelapparatuur
S-code S0773770

Inclusief:
RHINO 6000 Printer
24 mm zwart op wit flexibele nylon labelcassette
Li-ion oplaadbare batterijdoos
Wisselstroomadapter
Snelle naslaggids
Registratiekaart
Printergewicht: 898,1 gram
Printerafmetingen:
245,1mm x 124,9mm x 65,0mm

rhino Connect software
S-code S0815720

rhino 6000 Kofferset 
S-code S0771930

Inclusief:
RHINO 6000 Printer
RHINO CONNECT software
Duurzame, harde draagkoffer
24 mm zwart op wit flexibele nylon labelcassette
9 mm zwart op wit vinyl labelcassette
Li-ion oplaadbare batterijdoos
Wisselstroomadapter
Snelle naslaggids
Registratiekaart
USB-kabel
Gewicht: 2449,4 gram
Printer: 355,6mm x 457,2mm x 101,6mm

Maak labels op uw pc en download 
ze naar de Rhino 6000 of creëer en 
print labels ter plaatse;   in beide 
gevallen vereenvoudigt de robuuste 
RHINO 6000 het labelen met zijn 
geavanceerde functies die echt 
tijd besparen, en met het ruime 
assortiment duurzame RHINO-labels 
die blijven hechten.

Eigenschappen:
•	 	PC-aansluiting voor snelle 

labeldownloads en -uploads voor 
documentatie

•	 	Sneltoetsen	voor	het	onmiddellijk	
maken van kabellabels, vlaggetjes, 
verticale labels, labels met vaste 
lengte, labels voor schakelpanelen 
of distributiemodules en veel meer.

•	 	Meer	dan	250	eenvoudig	te	
vinden, voorgeprogrammeerde 
industrietermen en -symbolen.

•	 	Geheugen	voor	het	opslaan	
van meer dan 1000 aangepaste 
labels inclusief industrietermen, 
afbeeldingen, logo’s en symbolen 
voor on-demand printen ter 
plaatse.

•	 	Groot	en	duidelijk	display	met	
achtergrondverlichting om 
volledige labelbestanden vooraf te 
bekijken. 

•	 	Sneltoets	voor	gemotoriseerde	
tapesnijder en cassette 
uitwerpsysteem voor moeiteloos 
labelen.

•	 Industriële	labels	tot	24	mm	breed.

DuuRzamE labEls 
DiE blijvEn hEchtEn
RHINO labels zijn net zo uitzonderlijk als de RHINO 6000. Ze zijn  
gemakkelijk te gebruiken, buitengewoon sterk en gaan lang mee. Dankzij 
de industriële hechtingslaag voldoen ze aan uw eisen: ze zijn duurzaam en 
blijven leesbaar. Ze zijn beschikbaar in zes verschillende materialen voor 
een brede waaier van toepassingen. RHINO-labels voldoen aan de hoogste 
normen omdat ze alleen met RHINO printers en op een groot aantal ver-
schillende oppervlakken werken.

• Gemakkelijk te verwijderen achterstrip
•  De industriële lijm zorgt dat de labels blijven hechten en 

langer meegaan onder zware omstandigheden
•  De thermische overdrachttechnologie produceert labels die     

duurzaam en vlekvrij zijn. Bovendien zijn ze bestand tegen  
oplosmiddelen, UV-licht, vocht, extreme temperaturen en meer. 

 
NIEUW! RHINO zelflaminerende labels beschermen uw printoppervlak 
tegen blootstelling aan olie, oplosmiddelen, water en afschuren. Deze 
veelzijdige labels zijn ideaal voor de markering van snoeren en kabels en 
sluiten perfect aan op ronde, onregelmatige en flexibele oppervlakken:
 
•  Speciaal ontwikkeld om duurzaam op snoeren en kabels te 

blijven hechten
•  Bestand tegen schuren, chemicaliën, oplosmiddelen en 

water
• Geperforeerde labels die eenvoudig loskomen van de liner

KooP DE aPPaRatuuR.

KooP DE soFtWaRE.

KooP allEs – En bEsPaaR!

FPO

Perfect voor:
• Datacom
• Elektrotechniek
•  Faciliteiten 

onderhoud
• Professionele A/V
• Beveiliging

P C - a a n s l u i t i n g

Masterpakket: 3 eenheden
Gewicht: 5443,1 gram
Afmetingen:
304,8mm x 304,8mm x 279,4mm (HxBxD)

Pakket: 3 eenheden
Gewicht: 10.886,2 gram
Afmetingen:
482,6mm x 360,7mm x 330,2mm (HxBxD)

Bezoek onze website of bel ons op  B: (+32) 02 713 38 08 - NL: (+31) 020 581 93 86 voor meer informatie over uw dichtstbijzijnde RhiNo-distributeur.

Geproduceerd door: DYMO bvba -
Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas - België

A Newell Rubbermaid Company  
- www.sanfordbrands.com
Made in Belgium - © 2006 DYMO

Rhino labEls
fleXibele nYlon  - 	Gebogen	of 	v lakke	opperv lakken	Snoeren	&	
kabels , 	machines	en	apparatuur, 	enz . 	 (L 	= 	3 ,5 	m)

Sanford-code RHINO Product k leur
S0718100 12  mm f lex ibe le  ny lontape wi t
S0718120 19  mm f lex ibe le  ny lontape wi t
S0773840 24  mm f lex ibe le  ny lontape wi t
S0718080 12  mm f lex ibe le  ny lontape gee l
S0718090 19  mm f lex ibe le  ny lontape gee l
S0773850 24  mm f lex ibe le  ny lontape gee l
PerManent PolYester  -  V lakke opperv lakken of  opperv lak-
ken	met 	s t ructuur. 	Machines, 	apparatuur, 	 rekken, 	enz . 	 (L 	= 	5 ,5 	m)

Sanford-code RHINO Product k leur
S0718240 9  mm permanente  po lyester tape wi t
S0718210 12  mm permanente  po lyester tape wi t
S0718220 19  mm permanente  po lyester tape wi t
S0773830 24  mm permanente  po lyester tape wi t
S0718170 9  mm permanente  po lyester tape meta l l i c
S0718180 12  mm permanente  po lyester tape meta l l i c
S0718200 19  mm permanente  po lyester tape meta l l i c
S0718160 9  mm t ransparante  po lyester tape t ransparant
VinYl  -  Alle oppervlakken. Ideaal voor buitenshuis en kleurcoderingen.  
Waarschuwings-	en	veiligheidsinstructies,	snoeren,	machines	en	apparatuur,	enz.	(L	=	5,5	m)

Sanford-code RHINO Product k leur
S0718440 9  mm gek leurde  v iny l tape gee l
S0718450 12  mm gek leurde  v iny l tape gee l
S0718470 19  mm gek leurde  v iny l tape gee l
S0718480 9  mm gek leurde  v iny l tape o ran je
S0718490 12  mm gek leurde  v iny l tape o ran je
S0718500 19  mm gek leurde  v iny l tape o ran je
S0718510 9  mm gek leurde  v iny l tape rood
S0718520 12  mm gek leurde  v iny l tape rood
S0718530 19  mm gek leurde  v iny l tape rood
S0718550 9  mm gek leurde  v iny l tape g roen
S0718560 12  mm gek leurde  v iny l tape g roen
S0718570 19  mm gek leurde  v iny l tape g roen
S0718580 9  mm gek leurde  v iny l tape wi t 
S0718600 12  mm gek leurde  v iny l tape wi t 
S0718620 19  mm gek leurde  v iny l tape wi t
KriMPKoUs  -  Snoeren	en	kabels 	 (L 	= 	1 ,5 	m)

Sanford-code RHINO Product k leur
S0718260 6  mm kr impkous wi t
S0718280 9  mm kr impkous wi t
S0718300 12  mm kr impkous wi t
S0718330 19  mm kr impkous wi t
S0718270 6  mm kr impkous gee l
S0718290 9  mm kr impkous gee l
S0718310 12  mm kr impkous gee l
S0718340 19  mm kr impkous gee l
niet-ZelfKleVenD -  Inschui f labels .  Labelhouders ,  schakelpanelen, 
verdeelb lokken, 	voorpanelen, 	enz . 	 (L 	= 	5 ,5 	m)

Sanford-code RHINO Product k leur
S0718350 6  mm k leefv r i je  tag wi t
S0718360 9  mm k leefv r i je  tag wi t
S0718380 12  mm k leefv r i je  tag wi t
S0718390 19  mm k leefv r i je  tag wi t
S0718400 6  mm k leefv r i je  tag gee l
S0718410 9  mm k leefv r i je  tag gee l
S0718420 12  mm k leefv r i je  tag gee l
S0718430 19  mm k leefv r i je  tag gee l
ZelflaMinerenD  -  Snoeren	en	kabels 	 (L 	= 	5 ,5 	m)

Sanford-code RHINO Product k leur
S0773860 24  mm ze l f laminerend wi t

S0
82

08
80

z e l f laminerend
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DuuRzaam

Introductie van de RHINO 6000 
- de recentste aanwinst in het 
assortiment hoogwaardige 
labelingapparatuur van 
RHINO™ - nu met pc-
aansluiting! Uit ons onderzoek 
blijkt dat voor een installateur 
de gebruiksvriendelijkheid 
het belangrijkste is bij een 
labelapparaat. De RHINO 
6000 werd speciaal daarvoor 
ontworpen. Labelcassettes 
kunnen probleemloos worden 
geplaatst en verwijderd. Dankzij 
het grote LCD-scherm kunt u 
gemakkelijk meerdere labels 
bewerken en vooraf bekijken en 
de RHINO “hot-key”-technologie 
voorziet sneltoetsen voor uw 
veelgebruikte toepassingen.
Uiteraard print de RHINO 6000 
ook op het assortiment industriële 
RHINO-labels, die ontwikkeld 
zijn om te kunnen weerstaan aan 
de zwaarste omstandigheden, 
zoals oplosmiddelen, UV-licht, 
vocht, extreme temperaturen. 
Bovendien zijn ze vrijwel volledig 
vlekvrij.
De RHINO 6000 levert superieure 
prestaties bij high-end installaties 
en is gebouwd om u zeer lang als 
labelapparaat bij te staan.

EEnvouDiG

snel oplaadbare  
li-ion batterij
Met schermindicator voor 
de batterij levensduur. 

sneltoetsen
Voor veel gebruikte 
labelformaten, layouts en 
functies.

symbolen
Meer dan 100 voorgeprogrammeerde 
industriesymbolen

intuïtieve grafische interface
Creëer, bewerk en bekijk meerdere labels op 
het grote LCD-scherm met 
achtergrondverlichting

Gemotoriseerde tapesnijder met sneltoets
Elimineer vermoeidheid door manueel afsnijden en 
verhoog de efficiëntie
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bibliotheek
Meer dan 150 voorgeprogrammeerde 
industrietermen en de mogelijkheid om uw 
bibliotheek met termen, afbeeldingen, logo’s 
en symbolen aan te passen.

schokbestendige stootrand 
Beschermt uw apparaat tegen dagelijke 
schokken bij gebruik.

labelgeheugen
Creëer en bewerk meer dan 1000 
labels met logo’s en symbolen en 
sla ze op voor onmiddellijke recall.

Krachtige serie-omzetting
Ingebouwde wizard voor eenvoudige 
en geavanceerde serie-omzetting

PC-aanslUitinG
•  Gratis Windows®-stuurprogramma beschikbaar op  

www.dymo.com voor printen vanuit alle Windows®-programma  
via Usb-interface.

• Upgrade printerfirmware wanneer nieuwe functies beschikbaar zijn
• Werkt het beste met rhino ConneCt™ software* (niet meegeleverd) om:
	 •  labelbestanden te uploaden / downloaden voor printen op het 

terrein en on-demand printen.
	 •  aangepaste afbeeldingen, logo’s, symbolen en industrietermen 

toe te voegen.
	 • gegevens uit op Windows gebaseerde programma’s te importeren.
	 •  labels met de geïntegreerde, stapsgewijze wizard te creëren.
	 •  labels rechtstreeks vanuit de rhino ConneCt ™ 

software te printen.

* Meer informatie over de RHINO CONNECT™ software vindt u op www.dymo.com. 
Windows	is	een	geregistreerd	handelsmerk	van	Microsoft	Corporation	in	de	Verenigde	Staten	en/of	in	andere	landen

P  C  -  a  a  n  s  l  u  i  t  i  n  g


