Tydlig märkning med hållbara P-touch etiketter
Runt omkring hemmet, kontoret, skolan, butiken och andra arbetsplatser, det finns många
användningsområden för lågvarigt hållbara P-touch etiketter. Till exempel:
•Kablar

och kontakter •CD- och DVD-fodral •Kontorsmaterial •Arkiveringsmappar •Personal- och
besöksbrickor •Arkivskåp •Skyltning •Brevkorgar •Anslagstavlor •Hyllor •Telefonanknytningar

PT-P750W
PC programvara

Följande ingår
PT-P750W märkmaskin
24 mm svart på vit tape (4m)
Strömadapter
USB kabel
Snabbguide

Huvudfunktioner
Gränssnitt
Utskriftshastighet
Max. tapebredd
Max. utskriftshöjd
Kniv
Batterier

USB 2.0, trådlös (802.11b/g/n), NFC
30 mm / sekund (max)
24 mm
18.1 mm
Automatisk kniv för hel & halvklipp
BA-E001 uppladdningsbart Li-ion batteri (medföljer inte)
6 x AA alkaliska/laddningsbara batterier
(LR6/HR6 - medföljer inte)

Operativsystem som stöds

Märkningsguide
Teckensnitt
Teckenstilar
Import av bilder
Skärmdump
Ramar
Streckkoder
Stöd för databasanslutning

Allmänt
Förbrukning
Tapetyp: Tapebredder

Tillbehör
Batterier

iPrint&Label mobil app
Mobila operativsystem som stöds
Bildformat
Mallar
Etikettkollektion
Automatisk avkänning
av tapestorlek och färg
Etikettlängd

iOS 5 eller senare, Android 2.2 eller senare
Skärmdump funktion, fotofunktion
Ja (67)
Ja (23)

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
Ja
Alla installerade TrueType-teckensnitt
12
JPG, BMP, TIFF och andra vanliga filtyper
Ja
154
21 olika, inklusive 1D/2D streckkoder
Microsoft Excel, csv, mdb, txt

TZe-tape 3.5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm

Strömadapter

BA-E001 uppladdningsbart Li-ion batteri
AA alkaliska/laddningsbara batterier (LR6/HR6)
AD-E001 strömadapter

Mått och vikt
PT-P750W

78mm(b) x 143mm(h) x 152mm(d) ¦ 800g

Ja
24-600 mm

För detaljerade specifikationer och hela sortimentet, besök www.brother.se

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrensgata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf. 031-734 12 00, Fax. 031-734 12 50
www.brother.se
Etiketterna visas endast för illustration och vissa aspekter kan inte reproduceras i modellen.
Produktspecifikationer kan ändras utan förgående meddelande. Med förbehåll för fel och utlämnanden.

P750W

Professionell PC ansluten
märkmaskin med Wi-Fi
Skriv ut hållbara etiketter från din PC,
Mac, smartphone eller surfplatta.

www.brother.se

- Dela märkmaskinen med flera användare.
- Inbyggd kniv med halvklippsfunktion.
-	Levereras med strömadapter, USB kabel
och programvara.
- Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm breda etiketter.

“P-touch P750W delas över nätverket,
så att alla på kontoret kan skriva ut
etiketter från sin PC, Mac, smartphone
eller surfplatta med hjälp av appen
iPrint & Label.”

P750W

Stilrena etiketter för det moderna företaget
P-touch P750W är en avancerad men ändå lättanvänd märkmaskin med Wi-Fi. Alla i din organisation kan använda
den för att snabbt skapa och skriva ut upp till 24 mm breda etiketter. Märk mappar, arkiverade dokument, hyllor
och backup skivor/USB minnen. Du kan även skapa egna skyltar. Med den medföljande programvaran, P-touch
Editor 5 , kan du använda datorns teckensnitt, lägga till bilder, symboler och streckkoder till din etikett. Ladda ner
appen iPrint & Label för att designa och skriva ut etiketter från din smartphone eller surfplatta.

Viktiga funktioner
- Skriver ut etiketter från 3.5 till 24 mm.

- Lägg till logos, symboler eller ramar till din etikett.

- Inbyggd Wi-Fi anslutning för att dela runt om på kontoret.

- Kostnadsfri app, iPrint&Label för iOS och Android
smartphones eller surfplatta.

- Automatisk kniv med halvklippfunktion för att enkelt kunna
ta av etiketten.
- Välj från något av dina installerade Truetype-teckensnitt.

- NFC-anslutning för enkel anslutning till din NFC-kompatibla
mobila enhet.

P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape består av sex lager material, vilket resulterar i en tunn men ändå extremt stark
etikett. Den thermiska färgen överförs mellan två skyddande lager av PET (polJaterfilm), som effektivt skyddar texten
mot vätskor, nötning, temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara
säker på att få professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

