H110

Draagbaar
Beletteringssysteem
Met het compacte P-touch H110 beletteringsysteem labelt u
snel en overzichtelijk dossiers, cd hoesjes en andere items.

• 	Druk duurzame, kleurrijke labels af in een handomdraai
• 	10 afdrukstijlen, 253 symbolen, 15 kaders
• 	Inclusief 12mm zwart op wit labeltape
• 	Geschikt voor 3,5, 6, 9 en 12mm TZe labels

www.brother.be

H110

“Dankzij de P-touch H110
blijft mijn kantoor altijd
georganiseerd. Ik vind zonder
probleem belangrijke items,
opslagdozen en andere zaken
terug.”

Organiseer uw kantoor
met de P-touch H110

Duidelijk gelabelde items zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte werkplek. Dankzij het
compacte ontwerp en de gebruiksvriendelijke functies maakt u eenvoudig en snel labels voor
dossiers, cd hoesjes, rekken, naambadges en vele andere items. Met een grote variëteit aan
beschikbare afmetingen en kleuren is er voor elke toepassing een oplossing. De P-touch
H110 is een onmisbaar hulpmiddel voor een geordend kantoor.

Overzichtelijk LCD-scherm
Bekijk het label voor u afdrukt met de
label preview functie.

Compact design
Ligt goed in de hand dankzij
het ergonomisch ontwerp

3 lettertypes & 10 afdrukstijlen
Creëer labels in uw eigen stijl.

Kabels markeren
Door uw kabels te labelen kunt u
snel al uw toestellen identificeren.

AZERTY toetsenbord
Voer snel en nauwkeurig tekst in, net
zoals op de PC.

15 kaders
Personaliseer uw labels door een
decoratief kader toe te voegen.

AC-adapter aansluiting
Bespaar op batterijen* via de optionele
AC-adapter.

Meer dan 250 symbolen
Voeg symbolen toe aan uw label om uw
boodschap duidelijk over te brengen.
*Batterijen niet meegeleverd.

P-touch
gelamineerde
labels - ontworpen
voor duurzaamheid

In tegenstelling tot standaard labels, zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes
verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt
zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd
tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes
zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel
kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Gelamineerd

Temperatuur
bestendig

Water
bestendig

Verbleekt
niet

Kras
bestendig

Chemicaliën
bestendig

Makkelijk
te strippen

Duidelijk items labelen
met duurzame P-touch
labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken, zijn er vele
toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-touch labels. Enkele voorbeelden
zijn: kabels en stekkers, cd en dvd hoesjes, kantoorbenodigdheden,
archiefmappen, dossierkasten, personeel- en bezoekerbadges, bewegwijzering,
postkamers, waarschuwingen en signaleringen, magazijnrekken, telefoon
doorkiesnummers.

PT-H110 specificaties
Algemeen
LCD-scherm met 16 tekens en labelpreview functie
Gebruikt 6 x AAA batterijen (LR03 Alkaline of HR03 oplaadbare Ni-MH)
Aansluiting voor optionele AC-adapter
AZERTY toetsenbord om snel tekst in te voeren

Labels afdrukken
Labels tot 12mm breed
Maximale afdrukhoogte van 9mm
180dpi afdrukresolutie voor scherpe tekst
Snelle afdruksnelheden tot 20mm per seconde
Ingebouwde handmatige labelsnijder
Minimale labellengte 30mm | Maximale labellengte 300mm
Tot 2 regels per label
Aantal kopieën: 1-9
Gespiegeld afdrukken om labels aan de binnenzijde van deuren en ramen te kleven
Vertikaal afdrukken om labels op de rug van archiefmappen te kleven

Labels ontwerpen
3 lettertypes, 10 afdrukstijlen en 3 tekengroottes
253 symbolen
15 decoratieve kaders
15 opslaglocaties voor vaak gebruikte labels
Functie voor kabellabelling

Afmetingen en gewicht
111mm (b) x 204mm (d) x 58mm (h) | 0,40kg

Meegeleverd
PT-H110 draagbaar beletteringssysteem
12mm zwart op wit gelamineerde TZe labeltape (4m)
Gebruikershandleiding

Ondersteunde labeltapes
TZe tape cassettes: 3,5mm, 6mm, 9mm en 12mm

Optionele accessoires
AD-24ES AC-adapter
TC4 tapesnijder
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