D400

Professionele labelprinter
Gebruiksvriendelijk en compact
beletteringssysteem.

www.brother.be

- Groot grafisch LCD-scherm
- Breed AZERTY-toetsenbord
- Grote afdrukhoogte
- Ingebouwde bewerkbare labelsjablonen
voor de meest gebruikte labeltoepassingen
- Drukt labels af van 3,5, 6, 9, 12 en18mm

Op kantoor moet alles duidelijk kunnen worden
geïdentificeerd om zo efficiënt mogelijk te werken.
Met de P-Touch D400 maakt u snel en makkelijk
labels dankzij de geavanceerde labelfuncties,
het handige AZERTY-toetsenbord en de grote
afdrukhoogte.

D400

Maak in geen tijd mooie en duurzame labels
Om uw kantoor op orde te houden is het essentieel dat u belangrijke zaken als archiefmappen en
back-ups van gegevens snel kan terugvinden.
De P-Touch D400 is de ideale oplossingen voor drukke kantoren dankzij zijn breed en handig
AZERTY-toetsenbord, zijn grafisch LCD-scherm met print preview en zijn speciale functies om snel
labels te maken voor de meest gebruikte labeltoepassingen.
P-touch labels zijn beschikbaar in veel verschillende afmetingen en kleuren zodat u voor elke
toepassing het geschikte label kan afdrukken. Dankzij de hoge afdruksnelheid en de geavanceerde
ontwerpfuncties maakt u labels die opvallen en makkelijk te lezen zijn.

Labels afdrukken
3,5-18mm breed

14 lettertypen
99 kaders
Meer dan 600 symbolen

Grafisch LCD-scherm
met print preview

Ingebouwde bewerkbare
labelsjablonen

Breed en handig
AZERTY-toetsenbord

Gebruikt 6x AAbatterijen* of de
optionele AC adapter

* LR6/HR6. Batterijen niet meegeleverd.

P-touch gelamineerde labels – ontworpen om zeer lang mee te gaan
Brother P-touch gelamineerde TZe tapes bestaan uit zes verschillende lagen waardoor ze tegelijk dun
en toch heel sterk zijn. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee PET-lagen (polyesterfilm)
die de tekst beschermen tegen vloeistof, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht.
De labels zijn getest onder zeer extreme omstandigheden zodat u verzekerd bent van professionele
kwaliteitslabels die ontworpen zijn om zeer lang mee te gaan.

Duidelijk uw spullen identificeren met duurzame P-Touch labels
Bij u thuis, op kantoor, op school, in de winkel of op andere plekken: er zijn diverse toepassingen
voor slijtvaste en duurzame P-touch labels. Enkele voorbeelden:
• Kabels en stekkers • CDs en DVDs • USB-sticks • Kantoorbenodigdheden • Archiefmappen
• Personeels- en bezoekersbadges • Dossierkasten • Bewegwijzering • Postruimten
• Waarschuwingsborden • Planken • Telefoonsneltoetsen

PT-D400
Geheugen

In de verpakking
PT-D400 labelprinter
18mm zwart op wit tapecassette (4m)
Handleiding

80
50 (Maximaal 1100 tekens in het totaal op alle locaties)

Algemeen

Hoofdkenmerken
Display
Afdruksnelheid
Maximale tapebreedte
Maximale afdrukhoogte
Snijmechanisme
Batterijen

Max. aantal tekens per label
Label geheugenlocaties

LCD-scherm met 3 regels van 16 tekens + print preview
20mm / seconde
18mm
15,8mm
Manueel
6 x AA alkaline/oplaadbare batteriijen
(LR6/HR6 - niet meegeleverd)

Verbruiksartikelen
Tapetype ¦ Tapebreedte

TZe tapecassettes ¦ 3,5, 6, 9, 12, 18mm

Optionele accessoires
AC adapter

AD-E001 AC adapter

Gewicht & Afmetingen
PT-D400

188mm(b) x 177mm(h) x 72mm(d) ¦ 730g

Labels maken
Lettertypen
Max. aantal lijnen per label
Max. aantal tekstblokken
Symbolen
Kaders
Barcodes
Automatisch nummeren
Herhaald afdrukken
Verticale tekst afdrukken
Voorgeprogrammeerde labels
Kabelmarkering

14 lettertypen ¦ 10 stijlen ¦ tekengrootte 6 tot 42 punten
5
5
617
99
9 protocollen
1-9
1-9
Yes
10
Ja (enkel kabelvlaggen)

Voor uitgebreide specificaties en het volledige overzicht van alle P-touch producten, gaat u naar www.brother.be

Uw verdeler:

Brother International Belgium nv
Brother waarborgt niet dat de vermelde specificaties vrij zijn van fouten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en
productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever: Brother (International) Belgium nv - Industrialaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden - België.

Website: www.brother .be / E-mail: info@brother.be
De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

