
D450VP 

Kontakt:

Funktionsrik märkmaskin

Märkmaskin för skrivbordet med PC- 
anslutning och programvara för etikettdesign.

-  Stor bakgrundsbelyst grafisk display
-  PC-tangentbord
-  Stor utskriftshöjd
-  Inbyggd, redigerbar design för de vanligaste 

etikettuppgifterna
-  Skriver 3.5, 6, 9, 12, 18 mm breda etiketter

PT-D450VP

Tydlig märkning med hållbara P-touch etiketter

Följande ingår

 PT-D450 märkmaskin
 18 mm svart på vit tape (4 m)
 Strömadapter
 USB-kabel
 Bruksanvisning
 Väska

Funktioner

Display 20 tecken x 3 rader med förhandsgranskning
Gränssnitt Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Utskriftshastighet 20 mm / sek
Max. tapebredd 18mm
Max. utskriftshöjd 15.8mm
Kniv Manuell
Batterier  6 x AA alkaliska/laddningsbara batterier 

(LR6/HR6 - medföljer inte)

Runt omkring i hemmet, kontoret, skolan, butiken och på andra arbetsplatser, det finns många 
användningsområden för långvarigt hållbara P-touch etiketter. Till exempel: 

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

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.

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

www.brother.se

Minne

PC programvara

Max. antal tecken per etikett 280
Minnesplatser 50 (Max. 2 800 tecken totalt i alla platser)

Operativsystem som stöds Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Guide för kabelmärkning Ja
Teckensnitt Alla installerade TrueType-teckensnitt
Teckenstilar 12
Imbort av bilder JPG, BMP, TIFF m.m.
Skärmdump Ja
Ramar 154
Streckkoder 21 inklusive 1D/2D
Kompatibla databaser 
(endast Windows) Microsoft Excel, csv, mdb, txt
 
Se http://support.brother.com för senaste programvara

Etikettskapande

Teckensnitt 14 teckensnitt ¦ 11 teckenstilar ¦ 6 till 48 teckenstorlekar
Max. antal rader per etikett 5
Max. antal textblock 5
Symboler 617
Ramar 99
Streckkoder 9
Automatisk numrering 1-9
Kopior 1-9
Vertikal utskrift Ja (standard och fet)
Etikettmallar 18 mallar
Färdigdesignade etiketter 25
Ladda ner etiketter från internet Ja
Funktion för kabelmärkning Ja

Allmänt

Förbrukning 
 
Tape ¦ Tapebredd TZe-tape ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
 
Tillbehör 
Strömadapter AD-E001 strömadapter
 
 
Mått och vikt 
PT-D450 188 mm x 177 mm x 72 mm ¦ 740g 
 

www.brother.se



Funktionsrik märkmaskin med PC-anslutning

Med P-touch D450VP skapar du hållbara, färgbeständiga etiketter med maskinens inbyggda 
etikettfunktioner eller från din PC eller Mac.

Använd de inbyggda etikettfunktionerna, den stora, tydliga bakgrundsbelysta displayen och maskinens 
PC-tangentbord för att snabbt och enkelt producera etiketter i olika färger och storlekar.

Du kan också ansluta till din PC eller Mac och lägga till olika teckensnitt, bilder och ramar till din etikett. 
Du kan även länka till en text i ett Microsoft Excel-kalkylblad för att snabbt skriva ut många etiketter på en 
gång, tack vare den snabba utskriftshastigheten.

Denna mångsidiga märkmaskin är den idealiska partnern på kontoret för att hjälpa dig och dina kollegor 
att hålla kontoret organiserat med tydlig identifiering av viktiga objekt.

P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape finns i många olika färger och storlekar. Den thermiska färgen överförs 
mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, 
temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom tapen har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få 
en professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

*LR6/HR6, batterier medföljer inte

D450VP

“ Med en stor bakgrundsbelyst 
färgdisplay med hög upplösning och 
inbyggda etikettmallar kan jag enkelt 
ta fram hållbara, tydliga etiketter på 
maskinens tangentbord eller via min 
PC eller Mac.”

14 teckensnitt ¦  
99 ramar 

Mer än 600 symboler

Grafisk display med 
förhandsvisning 

Använder 6 x AA-
batterier* eller medföljande 

strömadapter

Inbyggd, redigerbar 
etikettdesign

Användarvänligt  
PC-tangentbord

Koppla etikettskrivaren 
till din PC eller Mac

Streckkodsutskrift

Skriver etiketter från 
3.5 - 18 mm


