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LEITZ ICON 
UN SISTEM PENTRU
TOATE NEVOILE TALE DE ETICHETARE
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Vă prezentăm Leitz® Icon™

Leitz Icon, un sistem pentru toate nevoile tale de 
etichetare.

Leitz are o lungă tradiție în dezvoltarea de soluții 
inovatoare care simplifică și organizează mediul de lucru 
modern. Sistemul inteligent de etichetare Leitz Icon este 
unul dintre cele mai bune exemple.

Etichetarea ajută mulți dintre clientii noștrii să rămână 
organizați. Cu toate acestea, utilizatorii finali ne-au 
relatat că sunt frustrați de lipsa de inovație de pe piața 
de etichetare. Asta pentru că de-a lungul anilor au fost 
nevoiți să utilizeze trei tipuri diferite de mașini pentru a se 
potrivi nevoilor de etichetare. 

1.  Imprimanta pentru etichete conectată la calculator. 
Aceasta printează etichete de adresă pentru plicuri și 
colete doar dacă este conectată la calculator.              

2.  Aparatul de etichetat mobil, cu baterii. Acesta 
printează etichete înguste folosite în depozite și 
pentru identificare generală.

3.  Imprimanta clasică de birou. Acestea sunt utilizate 
pentru un volum crescut de printare, în vederea 
trimiterii de plicuri sau tipărirea etichetelor pe coli A4.

Echipa de dezvoltare de la Leitz a comparat produsele 
de etichetare existente și a dezvoltat o soluție nouă, în 
conformitate cu cele mai recente tendințe tehnologice și 
cu nevoile și comportamentul utilizatorilor. 

Rezultatul este Leitz Icon. Acest sistem nou de etichetare 
combină funcționalitatea aparatelor de etichetat cu 
viteza imprimantelor de birou. De aceea, Leitz Icon a 
fost proiectat pentru a se potrivi tuturor nevoilor de 
etichetare.

 
1.   Conexiunile Wi-Fi și USB demonstrează că Leitz 

Icon funcționează atât individual cât și conectată la 
calculator.

2.   Având pachete software pentru Windows, Macintosh, 
iOS și Android, Leitz Icon poate fi accesat atât de pe 
smarphone și tabletă, cât și de pe calculator sau Mac.    

3.   Bateria detașabilă face ușor de utilizat Leitz Icon în 
afara biroului, chiar și atunci când nu aveți acces la 
rețeaua de alimentare.

Descoperă o nouă generație în domeniul etichetării cu 
Leitz Icon și află mai multe despre ceea ce poate face 
Leitz pentru tine.



Sistem Inteligent de etichetare Leitz Icon

Imprimanta Leitz Icon se potrivește foarte bine pe orice 
birou, iar specifi cațiile acesteia fac imprimarea mai 
ușoară pentru cei din afara sau din interiorul biroului.        

Mod simplu de utilizare 
Butoanele de control Leitz Icon folosesc simboluri 
internaționale și LED-uri colorate pentru claritate. 

Sistem automat de tăiere a etichetelor  
Pentru o manevrare facilă, imprimanta Leitz Icon dispune 
de sistem automat de tăiere a etichetelor pentru a 
ajunge la dimensiunea dorită.

Lățime preferențială de printare
Imprimanta Leitz Icon folosește cartușe cu o lățime de 
până la 91 mm, cu 40 % mai late decât alte imprimante 
de etichete de birou. Acest lucru înseamnă că Leitz Icon 
poate imprima multe dintre cele mai populare etichete 
de birouri dintr-o singură rolă de etichete continue.
De exemplu, o rolă continuă de etichete de 88 mm lățime 
poate fi  folosită pentru tipărirea etichetelor de adresă 
folosite la expedierea plicurilor, etichetelor de livrare 
pentru colete, insigne pentru uz temporar și multe altele. 
Sistemul automat de tăiere repartizează dimensiunea 
dorită fi ecărei etichete.

Viteză de printare
Leitz Icon tipărește până la 200 de etichete pe minut. 
Asta înseamnă ca poți printa un întreg cartuș de etichete 
de adresă în doar 3 ½  minute.

Ușor de conectat, oriunde
Având conexiune USB, Wi-Fi și suport AirPrint, 
imprimanta Leitz Icon este foarte ușor de conectat la 
orice PC, Mac, tabletă sau smartphone. Aceasta poate 
difuza propria rețea wireless (mod SoftAP) atunci când 
celelalte rețele Wi-Fi nu sunt disponibile.

Bateria detașabilă permite printarea mobilă
Imprimanta Leitz Icon este mobilă: conectezi bateria 
detașabilă și poți să tipărești de oriunde din birou, 
depozit, parcare, magazin etc. Aceasta alimentează 
imprimanta pentru 12 ore sau 1.200 de etichete.
Durata de reîncărcare a bateriei este de 3 ore.  

Wi-Fi
Pornit/OpritTăiere 

Alimentare
Putere, 24V Conexiune USB 

88mm

Cutter
automat



Sistem de rulare automată a cartușului
Cartușul se schimbă rapid și ușor datorită sistemului 
Snap-on, iar banda de etichete se încarcă automat în 
feeder.

Știi întotdeauna ce tip de cartuș este în imprimantă 
și care este capacitatea de printare. 
Semnalează eventuale erori, precum incompatibilitatea 
dintre eticheta pregătită și tipul de cartuș inserat în 
aparat.

Complet reciclabil
Cartușele sunt fabricate din carton reciclat. 
Componentele de carton se separă ușor de cele din 
plastic; ambele materiale sunt reciclabile.

Soft-ul Leitz Icon

Disponibil pentru Windows, Macintosh, iOS și Android, 
Leitz Icon dispune de un soft simplu, interfață logică 
personalizată, pentru a face diferența între dispozitivele 
ce utilizează mouse sau touchscreen.
Să începem cu o prezentare detaliată a software-ului 
pentru Windows și Mac.

Panoul de selecție a etichetei
Panoul de selecție enumeră categoriile de etichete 
disponibile, iar categoria Favorite cuprinde cele cinci 
etichete imprimate cel mai recent sau șabloanele 
salvate.
Salvarea etichetelor în Dropbox iți permite (ție sau 
celor pe care îi inviți) accesarea etichetelor de pe orice 
calculator sau dispozitiv ce are instalat soft-ul Leitz Icon. 

Personalizarea etichetelor
Etichetele pot conține adrese, texte, numere, data și ora, 
coduri de bare, forme geometrice, linii și imagini.
Fiecare tip de element este adăugat ca un element 
separat, care se poate muta, redimensiona și edita  după 
cum dorești. De asemenea, poți bloca eticheta șablon, 
care îți va permite doar să schimbi conținutul obiectului, 
dar nu și obiectul în sine.

Sunt suportate 13 tipuri de coduri de bare: Cod39, Code 
39/Mod 45, Cod 2 din 5, Cod 128 tip A,B,C și Auto, EAN 
8 și 13, UPC A și E, Codabar, ITF 14.



Panoul de editare
Panoul de editare este locul unde poți vedea și edita 
proprietățile fi ecărui obiect de pe etichetă. Proprietățile 
standard sau cele avansate depind de tipul obiectului. 
Proprietățile standard includ opțiuni cum ar fi  ajustarea 
și adăugarea chenarelor de text, redimensionarea 
automată a textului pentru a se potrivi unui spațiu 
specifi c, potrivirea obiectelor pe verticală sau orizontală, 
selectarea unuia dintre cele 13 tipuri de coduri de bare, 
redimensionarea codurilor de bare, atașarea codurilor 
de bare la variații specifi ce de text etc.
Proprietățile avansate permit poziționarea cu mare 
acuratețe a obiectelor precum și rotirea în trepte de 
90 de grade. Textul și codurile de bare pot fi  fi xe sau 
variabile, în funcție de înregistrările din agendă sau din 
alte surse.

Panoul de contacte
Panoul de contacte este locul unde se pot stoca 
contacte sau alte informații utilizate frecvent în una 
sau mai multe liste. Se pot importa fi șiere Excel, CSV, 
precum și contacte aferente soft-ului Dymo. Ulitizatorii 
Macintosh benefi ciază de aceleași setări.

Panoul de imprimare
Din panoul de imprimare, se poate selecta aparatul 
Leitz Icon dorit pentru utilizare și modul de imprimare al 
etichetelor. Se poate vizualiza, de asemenea, tipul de 
cartuș introdus în imprimantă și nivelul cartușului.
Dacă se utilizează acumulatorul detașabil, se poate 
vedea, de asemenea, starea bateriei.

Drivere de imprimantă
Software-ul Leitz Icon instalează drivere de imprimantă 
care permit imprimarea etichetelor direct din alte 
aplicații, cum ar fi  Microsoft Word prin alegerea 
imprimantei Leitz Icon din meniul Settings//Setări, apoi 
selectând modul portret (portrait) sau peisaj (landscape) 
în meniul Page Setup//Preferințe, ajustând marginile 
după cum este necesar.



Software-ul Leitz Icon pentru tablete și 
smartphone-uri

Disponibil pentru iOS și Android, software-ul Leitz Icon 
dispune de o interfață simplă, logică, personalizată 
pentru a face diferența între dispozitivele ce utilizează 
mouse sau touchscreen.
Următoarele ecrane subliniază câteva dintre 
caracteristicile software-ului mobil (versiune iPad).

Spațiul de lucru principal

Selectarea unui șablon  
Soft-ul Leitz Icon dispune de o gamă variată de 
șabloane, atât pentru etichete continue, cât și pentru 
cele pre-tăiate, de corespondență și expediere. 

Adăugarea obiectelor în cadrul unei etichete     
Poți adauga adrese, text, data și timpul, coduri de bare, 
forme și imagini. Fiecare element este adăugat ca un 
obiect separat ce se poate muta sau redimensiona.

Selectează cate-
goria etichetei, 
tipul acesteia și 
șablonul

Editare 
text

Editare obiecte și 
personalizare proprietăți

Salvare etichete și 
vizionare setări

Vizualizare contacte și 
selectare pentru imprimare

Editare 
etichetă

Blocare/
deblocare 
etichetă

Selectare 
imprimantă 
și tipărire

Adăugare adrese, text, data și 
ora, coduri de bare, forme sau 
imagini

Mărire etichetă

Apasă pentru a vizualiza 
categoriile de etichete

1

Selectează un anumit 
tip de etichetă

3

Selectează un 
anumit șablon

4

Selectează o cate-
gorie de etichete

2

Vizualizează și 
selectează etiche-
tele salvate

Vizualizează și 
selectează eti-
chetele din meniul 
Dropbox                                   
Poți deschide 
etichete salvate 
anterior pe iPad, 
Windows sau Mac

Vizualizează și 
selectează din 
cele cinci etiche-
te recent salvate 
și tipărite

Apasă pentru adăugarea 
unui obiect

Apasă pentru 
adăugarea unui obiect

1
Selectează categoria obiectului 
ce urmează a fi  adaugat

2
Schimbă fontul, dimensiunea 
textului și alinierea

Selectează pentru editarea 
proprietăților obiectului

Selectează tipul obiectului 
ce urmează a fi  adaugat

3



Salvarea etichetelor și șabloanelor      
După proiectare și editare, poți să salvezi ușor etichetele 
și șabloanele pentru acces rapid în orice moment. De 
asemenea, se pot salva etichetele și șabloanele în contul 
propriu Dropbox, care permite accesarea etichetelor de 
pe orice calculator sau iPad ce rulează software-ul Leitz 
Icon sau aplicația Leitz Icon.      

Importul contactelor   
Dacă pe etichetă există o adresă sau un câmp variabil 
de text, se pot selecta mai multe contacte din agendă 
pentru a imprima eticheta. Informația selectată este 
introdusă automat în agendă atunci când se procesează 
imprimarea.     

Tipărirea etichetelor 
Se poate alege imprimarea unei singure etichete, a mai 
multor copii din același model, câte o etichetă pentru 
fi ecare contact selectat sau mai multe etichete pentru 
fi ecare contact selectat din agendă.

Lista 
imprimantelor 
disponibile 
și selecția 
acestora

Selectează 
numărul de 
copii pentru 
fi ecare 
etichetă

Numărul etichetelor ce 
urmează a fi  imprimate este 
menționat lângă butonul 
Print/Imprimare

3
Selectează pentru 
alegerea contactelor

2

Căutare 
contacte

Apasă pentru 
afi șarea agendei

1



Etichetele Leitz Icon    

Imprimanta Leitz Icon tipărește etichete adezive continue 
din hârtie (albă) și din plastic (PP) în 3 culori (alb, roșu, 
galben), etichete adezive pre-tăiate din hârtie (albă) și 
etichete continue din carton neadeziv (157 gsm) pentru 
ecusoane, cărți de vizită etc. 

1. Etichete continue din hărtie albă
Mai multe tipuri de etichete pot fi imprimate cu ajutorul 
unui singur tip de cartuș și a sistemului automat de 
tăiere. Rola de 88 mm lățime este un exemplu foarte 
bun, deoarece este folosită la crearea etichetelor de 
adrese pentru plicuri și colete, de inventar etc.

 

2.  Etichete continue din plastic  
- pentru etichetare de lungă durată.
Disponibile în 3 culori: alb, roșu, galben.  
Cuțitul automat taie fiecare etichetă la dimensiunea 
dorită.

Cod produs Descriere Picioare Metri
Lățime Lungime Lățime Lungime

70030001 3.5“ (88mm) Etichete continue din hârtie albă 3 1/2“ 72‘ 88mm 22m
70040001 2.375“ (61mm) Etichete continue din hârtie albă 2 3/8“ 72‘ 61mm 22m
70060001 2“ (50mm) Etichete continue din hârtie albă 2“ 72‘ 50mm 22m
70070001 1.5“ (39mm) Etichete continue din hârtie albă 1 1/2“ 72‘ 39mm 22m
70090001 1“ (25mm) Etichete continue din hârtie albă 1“ 72‘ 25mm 22m
70010001 .75“ (19mm) Etichete continue din hârtie albă 3/4“ 72‘ 19mm 22m
70110001 .5“ (12mm) Etichete continue din hârtie albă 1/2“ 72‘ 12mm 22m

Etichete continue multifuncționale din hârtie albă

3.5“ (88mm)

1.5“ (39mm)

1“ (25mm)
.75“ (19mm)
.5“ (12mm)

2.375“ (61mm)

2“ (50mm)

Cod produs Descriere Picioare Metri
Lățime Lungime Lățime Lungime

70150001 1/2“ (12mm) Etichete albe din plastic 1/2“ 39‘ 12mm 10m
70150015 1/2“ (12mm) Etichete galbene din plastic 1/2“ 39‘ 12mm 10m
70150025 1/2“ (12mm) Etichete roșii din plastic 1/2“ 39‘ 12mm 10m
70160001 3.5“ (88mm) Etichete albe din plastic 3 1/2“ 39‘ 88mm 10m
70160015 3.5“ (88mm) Etichete galbene din plastic 3 1/2“ 39‘ 88mm 10m
70160025 3.5“ (88mm) Etichete roșii din plastic 3 1/2“ 39‘ 88mm 10m

Etichete colorate din plastic, auto-adezive

39 ft. (10m)

3.
5“

 (8
8m

m
)

39 ft. (10 metri)
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3. Etichete continue din carton alb 
Leitz Icon nu tipărește doar etichete auto-adezive. De 
asemenea, poate printa etichete albe non-adezive, din 
carton, utile pentru crearea de ecusoane, carduri de 
fidelitate, carduri de rezervări și programări etc.

4. Etichete albe pre-tăiate 
Etichetele pre-tăiate sunt ideale pentru atunci se dorește 
tipărirea unui număr mare de etichete într-un timp scurt. 

Sunt disponibile patru dimensiuni: două tip 
corespondență și două tip expediere. 

Viteza de imprimare este de 200 de etichete/minut 
în cazul conexiunii USB (viteza scade în cazul unei 
conexiuni Wi-Fi).

Sfaturi generale pentru utilizarea etichetelor de hârtie și de 
plastic
Etichetele de hârtie Leitz Icon sunt recomandate pentru 
corespondență, coletărie și expediere, precum și pentru ecusoane 
temporare, cu o durată de viață limitată. Etichetele din plastic Leitz Icon 
sunt recomandate pentru aplicații de interior, în cazul în care etichetele 
trebuie să fie mai durabile și rezistente chiar și până la 10 ani.
Etichetele din plastic au o suprafață mai fină decât cele de hârtie și 
sunt ideale pentru situațiile în care aspectul este prioritar.
Etichetele din plastic pot suporta temperaturi de îngheț, cât și 
temperaturi de până la 50° C. Etichete din plastic alb rezistă la 
contactul cu apă, ulei, alcool și petrol, dar cele colorate nu.

1.25“ (31mm)

2.25“ (57mm)

3.5“ (88mm)

72
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m
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Cod produs Descriere Picioare Metri
Lățime Lungime Lățime Lungime

70190001 3.5“ (88mm) Etichete din carton 3.5“ 72‘ 88mm 22m
70050001 2.25“ (57mm) Etichete din carton 2 1/4“ 72‘ 57mm 22m
70080001 1.25“ (31mm) Etichete din carton 1 1/4“ 72‘ 31mm 22m

Etichete albe din carton, non-adezive

Etichete mari de expediere
2.25“ x 4“
59mm x 102mm

Etichete mici de expediere
2“ x 3.5“
50mm x 88mm

Etichete mici de adresă
1.125“ x 3.5“
28mm x 88mm

Etichete mari de adresă
1.375“ x 3.5“
36mm x 88mm

Cod produs Descriere Etichete per 
cartuș

Inci Metri
Lățime Lungime Lățime Lungime

70170001 Etichete mici de adresă 690 1 1/8“ 3 1/2“ 28mm 88mm
70120001 Etichete mari de adresă 600 1 3/8“ 3 1/2“ 36mm 88mm
70180001 Etichete mici de expediere 435 2“ 3 1/2“ 50mm 88mm
70130001 Etichete mari de expediere 225 2 1/4“ 4“ 59mm 102mm

Etichete pre-tăiate



Suport Leitz Icon 
Compatibilitate sistem de operare: 
Imprimanta Leitz Icon este compatibilă cu Windows 
XP, Windows 7 și Windows 8. De asemenea, este 
compatibilă cu Macintosh OSX 10.7 sau versiuni 
ulterioare, cu iOS 7, pentru iPad sau iPhone, sau versiuni 
ulterioare, și cu Android Os 4.1.2 sau versiuni ulterioare. 

Garanție: 
Imprimanta Leitz Icon dispune de 2 ani garanție și se 
poate extinde până la 3 ani în urma înregistrării pe www.
leitz.com/Icon.     

Suport: 
Pentru suport tehnic, vizitează www.leitz.com/Icon/
support unde vei găsi: 
1.   Manualul Utilizatorului și Ghid de utilizare  
2.   Actualizări firmware și software
3.   Listă cu întrebări frecvente și răspunsuri   
4.    Formular de contact pentru întrebări specifice ce nu 

își gasesc răspunsul în secțiunea FAQ sau pe site. 

Drivere:
Software-ul Leitz Icon include drivere pentru Windows și 
Macintosh. 

Specificații tehnice:

Intensitate curent electric 24V DC. 3,75 Amperi
Tipul imprimării Direct termic
Rezoluție 300 puncte/inci (DPI)           
Rezoluția maximă 300 x 600 (DPI)
Lățime maximă de prin-
tare 

960 puncte (81.3 mm)

Lățime maximă a hârtiei 3,58 inci (91 mm)
Interfață Wi-Fi 2,4GHz, 802,11b/g 

USB Conexiune USB 2.0    
Viteza maximă de printare 200 etichete pe minut (conexiune USB), 

etichete de adresă, scriere la 4 rânduri
Ciclu de operare Imprimantă 2.000 etichete/oră 

Cutter 1.800 tăieri/oră 
Dimensiuni Imprimantă Înălțime 4,42 inci (112,25 mm)  

Lățime 5,07 inci (128,85 mm)       
Adâncime 8,55 inci (217,25 mm)

Baterie Înălțime 4,38 inci (111,25 mm)     
Lățime 5,07 inci (128,85 mm) 
Adâncime 1,95 inci (49,54 mm)

Imprimantă 
cu baterie 
atașată

Înălțime 4,42 inci (112,25 mm)   
Lățime 5,07 inci (128,85 mm) 
Adâncime 10,15 inci (257,75 mm)

Greutate Imprimantă 2,8 lbs. (1,27 kg)
Baterie 1,09 lbs. (0,496 kg)
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