
 

Name DYMO® LabelWriter™ 5XL 

Category Etikettskrivare för kontor 

SKU # 2112724 / 2112725 

Descriptor Professionell XL-fraktetikettskrivare med hög hastighet  

 

Key Messaging 

Family 
Key Features 

● Ny teknik känner automatiskt igen och visar etikettstorlek och återstående antal etiketter 
● Använder direkt termisk utskriftsteknik - inget behov av bläck eller toner 
● Ansluts till den intelligenta DYMO® Connect for Desktop-programvaran för en rad olika designfunktioner  
● Minskar avfall genom att endast skriva ut den önskade mängden individuella etiketter  

Family 
Headline 

Med DYMO® LabelWriter™ 550-serien slipper du att få slut på bläck, etiketter eller tålamod. 

Headline 
Side Hustler 

Behöver du stora fraketiketter? DYMO® LabelWriter™ 5XL är den idealiska skrivaren för din e-handelsverksamhet 

- kompatibel med de största online-försäljningsplattformerna, för att underlätta för dig.  

Headline 
MRO 

DYMO® LabelWriter™ 5XL erbjuder utskrift av stora etiketter som standard och är idealisk för dina behov av 

säkerhets-, skylt-, lagrings-, tillgångsspårnings- streckods- och andra företagsetiketter.  

Short 
Paragraph 

(Approximately 
25 words) 

Gör dina utskriftsjobb för stora etiketter snabba, enkla och krångelfria med den nya och förbättrade DYMO® 
LabelWriter™ 5XL. 

Medium 
Paragraph 

(Approximately 
50 words)  

Side Hustler 

DYMO® LabelWriter™ 5XL-skrivaren för stora etiketter är perfekt för att tillgodose behovet av frakt- och 
lagringsetiketter hos e-handelsförsäljare, med utskrift av stora etiketter i formatet 4" x 6" som standard. Kompatibel 
med de största online-försäljningsplattformarna och även försedd med en unik ny teknik för igenkänning och 
visning av etiketter, så att du alltid kan överblicka storlek, typ och återstående antal etiketter.  

Medium 
Paragraph 

(Approximately 
50 words)  

MRO 

DYMO® LabelWriter™ 5XL skriver enkelt ut extra stora etiketter i brett format, vilket gör denna skrivare till det 

perfekta valet för professionella säkerhets-, lagrings- streckkods- och tillgångsspårningsetiketter, skyltetiketter och 

andra etiketteringsbehov.  Direkt termisk teknik eliminerar behov av dyrt bläck eller toner, och den intelligenta 

DYMO Connect for Desktop-programvaran ansluts till din PC eller Mac för ett urval av eleganta designmöjligheter.  

Long 
Paragraph 

(Approximately 
100 words) 

Side Hustler 

LabelWriter™ 5XL-skrivaren är det idealiska valet för e-handelsförsäljare och skriver ut fraktetiketter i formatet 4" x 
6" direkt från eBay®, Amazon™, Etsy™ och många andra plattformar. Den är kompatibel med programvara från 
många större fraktföretag och tredje parter och skriver med lätthet ut lageretiketter, streckkods- och ID-etiketter, 
korrespondensetiketter i bulk och andra etikettyper - så att alla dina professionella etiketteringsbehov uppfylls.  
 
Den unika nya automatiska etikettigenkänningstekniken gör att du slipper försöka gissa rätt etikettyp från en 
rullgardinsmeny. Du kommer alltid att veta vilken typ av etikettstorlek, typ och färg som är laddas och slipper vara 
med om att etiketterna tar slut mitt i en utskrift.  
 



Direkt termisk utskrift eliminerar behovet av att köpa dyrt bläck eller toner och skrivaren har en typisk 
utskriftshastighet på upp till 53 etiketter per minut, plus att de exakta etikettvolymerna framställs utan att du 
behöver krångla med arketiketter. 
 
Utskrift av stora etiketter för e-handel blev precis avsevärt snabbare, enklare och smidigare.  
  

Long 
Paragraph 

(Approximately 
100 words) 

MRO 

DYMO® LabelWriter™ 5XL erbjuder utskrift av stora etiketter (brett format) som standard, vilket gör den till ett 
suveränt val för alla dina professionella etiketteringsbehov, med allt från säkerhet och lagring till streckkoder, 
tillgångsspårning, skyltetiketter med mera. 
 
Direkt termisk teknik eliminerar behov av dyrt bläck eller toner, och den intelligenta DYMO® Connect for Desktop-
programvaran ansluts till din PC eller Mac för ett urval av eleganta designmöjligheter.  
 
Den unika nya etikettigenkänningstekniken gör att du slipper försöka gissa rätt etikettyp från en rullgardinsmeny. 
Du kommer alltid att veta vilken typ av etikettstorlek, typ och färg som är laddas och slipper vara med om att 
etiketterna tar slut mitt i ett utskriftsjobb.  
 
Direkt termisk utskrift eliminerar behovet av att köpa dyrt bläck eller toner och skrivaren har en typisk 
utskriftshastighet på upp till 53 etiketter per minut, plus att de exakta etikettvolymerna framställs utan att du 
behöver krångla med arketiketter. 
 
Utskrift av stora etiketter för verksamheter blev precis avsevärt snabbare, enklare och smidigare.  
 

Top 5 
Bullets 

(In Priority 
Order) 

 

For Side Hustler: 
● Skriv ut fraktetiketter i 4" x 6" format direkt från eBay®, Amazon™, Etsy™ med mera 
● Skriv ut från de följande fraktföretagen med programvara från de listade tredje parterna: 

o Amazon: UPS, FedEx, DHL 

o eBay: UPS, FedEx 

o Etsy: UPS, FedEx  
För MRO: 

● Skriv ut etiketter upp till 4" bredd, inklusive 4" x 6" fraktetiketter, lager- och tillgångsspårningsetiketter, 
streckkods- och identifikationsetiketter samt andra storformatsetikettjobb såsom bulkutskrift från Excel.  

● LAN-kapaciteten låter dig ansluta till ditt trådlösa nätverk via sladdar, så att du kan skriva ut från alla 
datorer och enheter i ditt nätverk  
 

För alla: 
● Automatisk ny etikettigenkänningsfunktion - du kan se storlek, typ och antal återstående etiketter med ett 

enda ögonkast.   
● Direkt termisk utskriftsteknik - inget dyrt bläck eller toner behövs 
● Använd endast högkvalitativa, BPA-fria DYMO® Authentic LabelWriter™-etiketter, pappersetiketter 

framställda av FSC®-material 

Additional 
Bullets 

(In Priority 
Order) 

● Skriv ut i bulk från Microsoft™ Excel, Outlook och Google Contacts 
● Skriv smidigt ut exakta etikettvolymer - nu slipper du krångla med arketiketter. 
● Höghastighetsutskrift, upp till 53 etiketter per minut*  
● Skräddarsy och skriv ut adress-, filmapps- och streckkodsetiketter, namnbrickor med mera från din PC 

eller Mac® med DYMO® Connect for Desktop-programvaran  
● Grafiken är kristallklar med 300 x 300 dpi upplösning som standard 
● Spara pengar och skydda miljön med det automatiska ”vänteläget” 
● Skapa skräddarsydda etiketter från 60+ olika stilar och utseenden 
● Den kompakta utformningen och storleken gör LabelWriter™ 5XL-skrivaren bärbar och gör att den får 

plats även på mycket trånga arbetsplatser  
*Adressetiketter med fyra rader via USB-anslutning 



Software 
Compatibility 

Windows® 8 eller senare och Mac OS® X v10.14 eller senare  

Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller 
andra länder.  Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.   

Package 
Contents 

En förpackningsenhet innehåller: 

● LabelWriter™ 5XL-etikettskrivare 
● Startrulle med 4" x 6" extra stora fraktetiketter 
● Adapter 
● Strömsladd 
● USB-sladd 
● Snabbstartguide 

 

Specification
s 

 

Enhetsmått (H x B x L) 198,12 mm x 139,7 mm x 185,42 mm 

Vikt 1,54 kg 

PC/Mac®-kompatibel Ja 

Max. etikettbredd 105,66 mm 

Upplösning 300 x 300 dpi 

Utskriftssystem Direkt termisk 

Utskriftshastighet 53 etiketter/minut* 
 

Streckkoder Ja 

Strömkälla Växelströmsadapter 

Nätverk Ja 

Plattformskompatibilitet eBay®, Amazon™, Etsy™, Poshmark®, USPS®, UPS®, FedEx® och DHL®** 

Ursprungsland Kina 
*Standardetikett med fyra rader 
**Kapacitet att skriva ut från dessa fraktföretag med programvara från de listade tredje parterna: iabol: USPS®, UPS, FedEx, 
DHL / Amazon: USPS®, UPS, FedEx, DHL / eBay: USPS®, UPS, FedEx / Etsy: USPS®, UPS, FedEx: USPS® 
 

LabelWriter
™ 5XL 
Printing 

Capabilities 

 

LabelWriter™ 5XL Printing Capabilities 

 USPS® UPS® FedEx® DHL™ 

Amazon X X X X 

iABOL X X X X 

eBay X X X  

Etsy X X X  
 

Label 
Compatibility 

Fungerar endast med DYMO® Authentic LabelWriter™-etiketter, som finns i en rad olika storlekar och material.  
*Se fliken ”förbrukningsartiklar” för mer information om tillgängliga LW-etiketter. 

Labeling 
Opportunities 

Kontor: Korrespondens, frakt, tillgångsspårning, streckkoder, kontorsorganisation och facilitetsunderhåll 
Utbildning: Korrespondens, frakt, besökarstyrning, tillgångsspårning, streckkoder och facilitetsunderhåll 
Sjukvård: Korrespondens, frakt, besökarstyrning, laboratorium, klinikstyrning och receptutskrift 
Hotellbranschen: Korrespondens, frakt och facilitetsunderhåll, besökarstyrning 
Underhåll, reparation och drift (MRO): Korrespondens, frakt, tillgångsspårning, streckkoder, säkerhet och 

facilitetsunderhåll 



Datakommunikation: Korrespondens och frakt, besökarstyrning, tillgångsspårning, lager- och allmän 

identifikation 
Återförsäljning: Pristaggar och lager 

NOTE 

DYMO® följer de allmänna användningsreglerna för varumärken och därmed visas DYMO® och listade 

tredje parter med varumärken vid den första eller mest framträdande förekomsten per sida.  Vi sätter inte 

® efter ett produktnamn när det förekommer fler än två gånger i texten.   

Fotnoterna nedan behöver endast förekomma en gång om Windows eller Mac® omnämns vid användning 

av huvudbudskapet, även om flera referenser till varumärkena görs: 

Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller 

andra länder. 

Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. 

 


