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De Leitz® Icon™

De Etiketten Alleskönner

Leitz staat er om bekend innovatieve oplossingen 
te ontwikkelen die moderne werkomgevingen 
vereenvoudigen en beter organiseren. Het Leitz Icon 
smart labelsysteem is daar een uitstekend voorbeeld 
van.

Vele van onze klanten houden hun zaken op orde door 
te labellen. Eindgebruikers vertelden ons echter over 
hun frustraties door het gebrek aan innovatie op de 
labelmarkt. Dat komt omdat zij al jaren lang drie totaal 
verschillende toestellen moeten gebruiken voor hun 
labelbehoeften:

1. Desktop-labelprinters. Deze zijn verbonden met een 
pc en drukken adreslabels af voor enveloppen en pakjes.

2. Draagbare, elektronische labelmakers op 
batterijen. Deze drukken smalle plastic labels af 
voor langetermijntoepassingen, zoals archivering en 
algemene identificatie.

3. Gewone printers. Deze worden gebruikt voor het 
printen van hoge aantallen zoals postverzendingen en 
het afdrukken van etikettenvellen.

Bij Leitz hebben we de bestaande labelproducten onder 
de loep genomen en een nieuwe oplossing ontwikkeld 
die op één lijn ligt met de nieuwste technologische 
trends en voldoet aan de behoeften van gebruikers.

Het resultaat is de Leitz Icon. Dit gloednieuwe 
labelafdruksysteem combineert de functionaliteit van 
labelprinters en -makers met de snelheid van printers.
Bovendien past de Leitz Icon uitstekend in het moderne 
kantoor.

1.  Met ingebouwde Wi-Fi en USB-aansluiting kan de 
Leitz Icon gebruikt worden als een gedeelde labelprinter 
en kan hij rechtstreeks op een pc aangesloten worden.

2.  Dankzij de softwarepakketten die beschikbaar zijn 
voor Windows, Macintosh, iOS en Android, is de Leitz 
Icon compatibel met smartphones, tablets, pc's en 
Macs.

3.  Met de optionele batterij kunt u de Leitz Icon ook
buiten het kantoor gebruiken, zelfs wanneer u niet over
een stopcontact beschikt.

Ontdek een nieuwe wereld van labelprinten met de Leitz 
Icon. We tonen u hierna wat Leitz voor u kan betekenen.



De Leitz Icon-printer

De Leitz Icon-printer past perfect op ieder bureau en zit 
boordevol functies waarmee iedereen in uw kantoor (en 
daarbuiten) eenvoudig kan labellen.

Duidelijke, eenvoudige bediening
De eenvoudige bediening van de Leitz Icon maakt 
gebruik van internationale symbolen en gekleurde leds. 

Automatisch snijsysteem
De Leitz Icon heeft een automatisch snijsysteem dat 
continu labelmateriaal in de juiste afmetingen snijdt. Zo 
vormen zowel gestanst als doorlopend labelmateriaal 
geen enkel probleem. 

Extra breed printen
De Leitz Icon is geschikt voor materialen tot 
91 mm breed, 40% meer dan wat de andere 
desktoplabelprinters aankunnen. Dat betekent dat de 
Leitz Icon de meeste populaire kantoorlabels van één 
ononderbroken labelrol kan verwerken.
Een rol van bijv. 88 mm breed met doorlopende 
papierlabels kan dan gebruikt worden om adreslabels af 
te drukken voor enveloppen, verzendingslabels, tijdelijke 
naamkaartjes, archiefmaplabels, en dergelijke. Het 
automatische snijsysteem zorgt ervoor dat ieder label de 
juiste afmetingen heeft.

Superhoge afdruksnelheid
De Leitz Icon kan bliksemsnel, tot 200 adreslabels per 
minuut, printen. Een volledige rol van voorgesneden 
labels (690) print u bijgevolg in slechts drieënhalf 
minuten.

Snel en overal verbinden.
Dankzij de ingebouwde USB-poort, Wi-Fi- en AirPrint-
ondersteuning, kunt u de Leitz Icon gemakkelijk met een 
pc, Mac, tablet of smartphone in uw kantoor verbinden. 
En mocht er geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn, dan 
kan de Leitz Icon zelfs zijn eigen draadloos netwerk (Soft 
AP-modus) uitzenden. 

Printen op afstand dankzij batterij
Kan snel aangesloten worden op de achterkant van Leitz 
Icon-printers. Levert stroom gedurende 12 uur en voor 
1200 labels.
Laadt in drie uren helemaal op. 

Wi-Fi
Aan/uitSnijden

Toevoer
Stroom, 24 V USB-aansluiting

88 mm

Automatisch
Snijsysteem



Automatisch laden van labelcartridges
Plaats de cartridge en sluit het deksel. De Leitz Icon 
laadt het materiaal geheel automatisch.

U weet altijd welke labels geladen worden en 
hoeveel er nog zijn
De Leitz Icon-labelcartridges geven automatisch door 
aan alle verbonden apparaten welk materiaal is geladen 
en hoeveel er nog over is. U verspilt nooit meer labels 
door het verkeerde type te installeren of midden in een 
afdruktaak zonder labels komen te zitten.

Recyclebaar
De cartridges zijn gemaakt van gerecycled karton met 
een plastic deel dat gemakkelijk verwijderd kan worden. 
Ze zijn beide recyclebaar.

De Leitz Icon-software

De Leitz Icon-software is beschikbaar voor Windows, 
Macintosh, iOS en Android en biedt een eenvoudige, 
logische interface die zowel geschikt is voor bediening 
met de muis als voor apparaten met aanraakscherm.
Hierna volgt een uitgebreid overzicht van de Leitz Icon-
software voor Windows en Mac. 

Labelselectievenster
In het labelselectievenster staan alle beschikbare 
labelcategorieën. Bij Favorieten vindt u de vijf laatste 
afgedrukte labels of opgeslagen sjablonen.
Door labels op te slaan naar Dropbox hebt u (en 
anderen die u uitnodigt) toegang tot deze labels vanaf 
om het even welke computer of mobiel apparaat waarop 
de Leitz Icon-software draait. 

Werkruimte voor labels
U kunt adressen, tekst, tellers, datum en tijd, barcodes, 
vormen, lijnen en afbeeldingen aan uw labels toevoegen. 
Ieder itemtype wordt als afzonderlijk item toegevoegd 
dat u kunt verplaatsen, vergroten/verkleinen en 
opmaken. U kunt het labelsjabloon ook vastzetten, zodat 
u alleen de inhoud van het object en niet het object zelf 
kunt aanpassen.

Er worden veertien barcodes ondersteund: Code 39, 
Code 39/Mod 45, Code 2 van 5, Code 128 Type A, B, C 
en Auto, EAN 8 en 13, UPC A en E, Codabar, ITF 14.



Opmaakvenster
In het opmaakvenster kunt u de eigenschappen van 
ieder object op het label bekijken en bewerken. De 
basiseigenschappen en geavanceerde eigenschappen 
zijn afhankelijk van het objecttype. 
Basiseigenschappen bevatten opties zoals uitlijnen 
en randen toevoegen aan tekst, automatisch schalen 
van tekst in een bepaalde ruimte, randen aan tekst en 
objecten toevoegen, objecten horizontaal en verticaal 
spiegelen, kiezen tussen 13 barcodes, barcodes 
vergroten/verkleinen, barcodes aan specifieke of 
variabele tekst koppelen, automatische tellers voor 
nummering instellen, enz. 
Dankzij de geavanceerde opties kunnen objecten 
uiterst nauwkeurig gepositioneerd en in stappen van 
90 graden gedraaid worden. Tekst en barcodes kunnen 
vast of variabel zijn afhankelijk van de gegevens in het 
adresboek of andere bronnen. 

Adresboekvenster
In het adresboekvenster worden uw contactpersonen 
of andere veelgebruikte informatie in één of meerdere 
lijsten opgeslagen. U kunt Excel-, CSV-, door tabs 
gescheiden bestanden en adresboeken van DYMO-
labelsoftware importeren. Macintosh-gebruikers 
kunnen tevens hun Mac-contactpersonen in het 
adresboekvenster weergeven. 

Afdrukvenster
In het afdrukvenster kunt u selecteren met welke Leitz 
Icon u wilt afdrukken en kiezen hoe u uw labels wilt 
afdrukken. U kunt ook zien welk type labelcartridge in uw 
printer is geplaatst en hoeveel inkt er nog over is. Als u 
de optionele oplaadbare batterij gebruikt voor uw printer, 
kunt u ook de status van de batterij zien.

Printerstuurprogramma's
De Leitz Icon-software installeert 
printerstuurprogramma's waarmee u rechtstreeks 
vanuit andere toepassingen zoals Microsoft Word 
kunt afdrukken aan de hand van het Icon-pictogram 
in Instellingen. Kies vervolgens de portret- of 
landschapstand in Pagina-instellingen in iedere 
toepassing en pas de marges naar behoefte aan. 



De Leitz Icon-software voor tablets en 
smartphones

De Leitz Icon-software is beschikbaar voor iOS en 
Android en biedt een eenvoudige, logische interface 
die geschikt is voor apparaten met touchscreen. De 
volgende schermafbeeldingen tonen verschillende 
functies van de mobiele software (iPad-versie).

Hoofdwerkruimte voor labels

Een labelsjabloon kiezen
De Leitz Icon-software heeft tal van sjablonen voor alle 
soorten voorgesneden en ononderbroken labeltypes van 
de printer. 

Objecten aan uw labels toevoegen
U kunt adressen, tekst, tellers, datum en tijd, barcodes, 
vormen, lijnen en afbeeldingen aan uw label toevoegen. 
Ieder item wordt als een afzonderlijk object ingevoegd 
dat u kunt verplaatsen en verkleinen of vergroten.

Labels en sjablonen opslaan

De categorie, het 
type en sjabloon van 
het label selecteren

Tekst 
opmaken

Objecten opmaken en  
objecteigenschappen aanpassen

Labels opslaan en de 
app-instellingen weergeven

Uw contactpersonen bekijken 
en contactpersonen selecteren 
om labels voor te printen

Het label 
bewerken

Het labelontwerp 
vastzetten/vrij-
geven

Een printer en printlabels 
selecteren

Adressen, tekst, tellers, datum 
en tijd, streepjescodes,  
vormen of afbeeldingen toe-
voegen

Het weergegeven 
label zoomen

Tik om de label-
categorieën weer te 
geven

1

Tik op een  
labeltype

3

Tik op een  
labelsjabloon

4

Tik op een  
labelcategorie

2

Bekijk en selecteer 
in uw 
opgeslagen labels

Bekijk en selecteer  
in uw Dropbox- 
labels. U kunt labels 
openen die op uw 
iPad, Windows of 
Mac zijn opgesla-
gen

Bekijk en selec-
teer in de vijf  
laatste  
opgeslagen en  
geprinte labels

Tik om een object aan uw 
label toe te voegen

Tik om een object aan uw 
label toe te voegen

1
Tik op de categorie van het 
object dat u wilt toevoegen

2
Lettertype, tekengrootte,  
stijl en uitlijning aanpassen

Tik om objecteigenschappen 
te bewerken

Tik op het type  
object dat u wilt toevoegen

3



Nadat het label is ontworpen en bewerkt, kunt u 
eenvoudig labels en sjablonen opslaan zodat u ze 
later snel kunt openen. U kunt ook labels en sjablonen 
opslaan in uw eigen Dropbox-account. Dat is handig 
omdat u ze dan vanaf eender welke computer of iPad 
met de Leitz Icon-software of Leitz Icon-app kunt 
openen.

Het adresboek gebruiken
Al uw beschikbare e-mail- en iCloud-contactpersonen 
worden weergegeven in het adresboek. Als u een adres 
of variabeletekstobject in uw label hebt, dan kunt u 
meerdere contactpersonen selecteren in het adresboek 
waaruit u labels wilt afdrukken. De geselecteerde 
gegevens worden bij het afdrukken automatisch in het 
adres of variabeletekstobject gevoegd. 

Labels afdrukken
U kunt één label, meerdere kopieën van hetzelfde 
label, één label per in het adresboek geselecteerde 
contactpersoon of meerdere labels per in het adresboek 
geselecteerde contactpersoon afdrukken. 

Bekijk een lijst  
met beschik-
bare  
printers en  
selecteer  
een doelprinter

Selecteer het  
aantal  
kopieën  
voor ieder 
label

Het aantal labels dat wordt 
afgedrukt, wordt weergegeven 
naast de afdrukknop

3
Tik om de contactpersonen  
te selecteren

2

Zoek naar  
uw contact-
personen

Tik om het adresboek 
weer te geven

1



De Leitz Icon-labels

De Leitz Icon-labelprinter drukt af op doorlopend papier 
en plastic, op gestanste labels en op niet-klevende 
kaarten

1. Ononderbroken witte papierlabels
Met de ononderbroken labels van de Leitz Icon kunnen 
vele labels vanaf één enkele rol worden geprint terwijl 
het automatische snijsysteem de labels tot de perfecte 
afmetingen snijdt. 

De rol van 88 mm (3,5") breed is een uitstekend 
voorbeeld dat vaak gebruikt wordt om labels voor 
enveloppen, pakjes, tijdelijke naamkaartjes en zelfs 
archiefmappen af te drukken.

 

2. Doorlopende plastic labels voor duurzame 
toepassingen - in het wit, geel en rood
Wanneer u duurzame of gekleurde labels nodig hebt, 
dan zijn er witte, gele en rode plastic labels verkrijgbaar. 
Het automatische snijsysteem snijdt na het afdrukken 
ieder label tot de perfecte afmetingen. 

Itemnummer Beschrijving Breedte Lengte
70030001 88 mm witte doorlopende labels 88 mm 22 m
70040001 61 mm witte doorlopende labels 61 mm 22 m
70060001 50 mm witte doorlopende labels 50 mm 22 m
70070001 39 mm witte doorlopende labels 39 mm 22 m
70090001 25 mm witte doorlopende labels 25 mm 22 m
70010001 19 mm witte doorlopende labels 19 mm 22 m
70110001 12 mm witte doorlopende labels 12 mm 22 m

Witte doorlopende multifunctionele papieren labels

88 mm

39 mm

25 mm
19 mm
12 mm

61 mm

50 mm

Itemnummer Beschrijving Breedte Lengte
70150001 12 mm witte plastic labels 12 mm 10 m
70150015 12 mm gele plastic labels 12 mm 10 m
70150025 12 mm rode plastic labels 12 mm 10 m
70160001 88 mm witte plastic labels 88 mm 10 m
70160015 88 mm gele plastic labels 88 mm 10 m
70160025 88 mm rode plastic labels 88 mm 10 m

Plastic zelfklevende gekleurde labels

10 m

88
 m

m

10 meter

12
 m

m



3. Doorlopend wit karton
De Leitz Icon drukt niet alleen af op zelfklevende 
labels. Hij kan ook overweg met niet-klevend karton 
die bij uitstek geschikt zijn voor naamkaartjes, 
getrouwheidskaarten, tafelkaarten, en meer. 

4. Voorgesneden witte papierlabels
Voorgesneden labels zijn ideaal wanneer u een groot 
aantal labels zo snel mogelijk wilt afdrukken.

Er zijn vier groottes beschikbaar: twee voor adressen 
en twee voor verzendingen, maar afhankelijk van hun 
grootte kunnen zij ook voor andere doeleinden gebruikt 
worden. 

Via USB-verbinding kunnen tot 200 labels per minuut 
geprint worden (ietwat trager dan via een Wi-Fi-
verbinding).

Algemene gebruiksrichtlijnen voor papieren en plastic labels
Papieren labels van de Leitz Icon zijn geschikt voor adres-, 
verpakkings-, verzendingslabels en naamkaartjes die maar tijdelijk 
gebruikt hoeven te worden. Plastic labels van de Leitz Icon zijn geschikt 
voor binnengebruik wanneer de labels tot 10 jaar mee moeten gaan. 
Plastic labels zijn ook ideaal voor toepassingen waarbij het oppervlak 
gladder moet zijn dan papieren labels. De plastic labels zijn bestand 
tegen vriestemperaturen en een maximale temperatuur van 50 °C. Het 
witte plastic materiaal is bestand tegen water, olie, alcohol en benzine, 
maar de gekleurde niet.

31 mm

57 mm

88 mm

22
 m

et
er

Itemnummer Beschrijving Breedte Lengte
70190001 88 mm doorlopende karton 88 mm 22 m
70050001 57 mm doorlopende karton 57 mm 22 m
70080001 31 mm doorlopende karton 31 mm 22 m

Wit doorlopend niet-klevend karton

Grote verzendlabels
59 mm x 102 mm

Kleine verzendlabels
50 mm x 88 mm

Adreslabels
28 mm x 88 mm

Internationale adreslabels
36 mm x 88 mm

Itemnummer Beschrijving Labels per rol Hoogte Breedte
70170001 Adreslabels 690 28 mm 88 mm
70120001 Internationale adreslabels 600 36 mm 88 mm
70180001 Kleine verzendlabels 435 50 mm 88 mm
70130001 Verzendlabels 225 59 mm 102 mm

Voorgesneden papierlabels



Leitz Icon-ondersteuning

Compatibiliteit besturingssysteem:
De Leitz Icon-printer is compatibel met Windows XP, 
Windows 7 en Windows 8. Er is tevens ondersteuning 
voor Macintosh OSX versie 10.7 en nieuwer, en met iOS 
7 of later voor iPad en iPhone. Er is ook een versie voor 
Android 4.1.2 of nieuwer beschikbaar.

Garantie:
Op de Leitz Icon-printer is 2 jaar garantie, die uitgebreid 
kan worden naar drie jaar als u uw printer registreert op 
www.leitz.com/Icon.

Ondersteuning:
Ga naar www.leitz.com/Icon/support voor technische 
ondersteuning. U vindt er:
1.   Quick Start en printer handleiding die u bij de 

installatie en het gebruik van de Leitz Icon-printer, 
-software, -labels en -batterij begeleiden.

2.   Firmware-updates en software-updates die u vlot 
kunt downloaden. 

3.   Een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. 
4.   Een contactformulier voor specifieke vragen die niet 

in de veelgestelde vragen of elders op de website 
worden beantwoord. 

Ontwikkelaars:
De Leitz Icon-labelprintersoftware bevat het 
printerstuurprogramma voor Windows en Macintosh. 

Technische specificaties:
Stroom 24V DC. 3,75 amp.
Printertype Direct thermisch
Resolutie 300 dots per inch (DPI)
Maximale resolutie 300 x 600 (DPI)
Maximale afdrukbreed-
te

960 dots (81,3 mm)

Maximale papierbreed-
te

91 mm

Interface Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g
USB Apparaatklasse printer Full-Speed USB 2.0

Maximale afdruksnel-
heid

200 labels per minuut (via USB-verbinding) 
Voor standaard adreslabels met 4 regels

Capaciteit Printer 2000 labels per uur
Snij-
systeem

1800 snedes per uur

Grootte Printer Hoogte 112,25 mm
Breedte 128,85 mm
Diepte 217,25 mm

Batterij Hoogte 111,25 mm
Breedte 128,85 mm
Diepte 49,54 mm

Printer 
met  
batterij

Hoogte 112,25 mm
Breedte 128,85 mm
Diepte 257,75 mm

Gewicht Printer 1,27 kg
Batterij 0,496 kg
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