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Breng je 
labels tot 
leven
De VC-500W full-colour 
labelprinter van Brother



Print full-
colour labels 
on demand en 
zonder inkt

• Maakt gebruik van ZINK Zero InkTM Printing Technology 
om full-colour labels te printen zonder inkt!

• Print labels van 9 mm tot 50 mm breed.

• USB-poort om te printen vanaf de PC/Mac.

• Wi-Fi connectiviteit om te labellen vanaf de PC, Mac, 
iOS en Android toestellen.

• AirPrint om makkelijk foto's te printen vanaf een iOS 
toestel.

• Ontwerp labels met gratis software voor Windows en 
Mac en met de gratis app voor je smartphone of tablet.

Print labels on demand vanaf je PC, Mac, 
smartphone of tablet met de compacte 
VC-500W labelprinter.



Ontwerp labels 
op de computer 
of een mobiel 
toestel

Geen inkt nodig. 
De labelrol 
verandert gewoon 
van kleur wanneer 
deze wordt 
afgedrukt!

iOS / 
Android

PC / MacUSB Wi-Fi





PC en Mac

De P-touch Editor is krachtige software om het 
ideale label voor de werkplek te ontwerpen.

• Beschikbaar als gratis download op het 
Brother Solutions Center.

• Voeg afbeeldingen toe zoals een foto of een 
bedrijfslogo.

• Kies uit honderden ingebouwde clipart 
afbeeldingen, symbolen en kaders.

• Link naar tekst in een Excel of .csv bestand 
om makkelijk meerdere labels met variabele 
informatie te printen.

• Print via USB, of draadloos via de Wifi-
verbinding.

Android en iOS

De Brother Color Label Editor maakt verbinding 
met de VC-500W via de Wifi-verbinding op je 
smartphone of tablet.

• Beschikbaar als gratis download in de  
Apple App Store of Google Play Store.

• Voeg afbeeldingen toe zoals een foto of een 
bedrijfslogo.

• Kies uit tal van kleurrijke achtergronden, 
clipart afbeeldingen, symbolen en 
lettertypes.

• Ontwerp, bewerk en print heldere, kleurrijke 
labels rechtstreeks vanaf je persoonlijke 
toestel.

• Ondersteunt Apple AirPrint om rechtstreeks 
foto's te printen vanaf de Filmrol app.
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Label Editor

Wi-Fi

P-touch
Editor 5

AirPrint

USB Wi-Fi



CZ-1001 labelrol 9 mm 5 m

CZ-1002 labelrol 12 mm 5 m

CZ-1003 labelrol 19 mm 5 m

CZ-1004 labelrol 25 mm 5 m

CZ-1005 labelrol 50 mm 5 m

CK-1000 printkop 
reinigingstape

50 mm 2 m

Brother full-colour 
labelrol cassettes

De full-colour labelrol cassettes van Brother zijn 
verkrijgbaar in 5 verschillende breedtes en maken 
gebruik van ZINK Zero Ink printing technologie om full-
colour labels te printen zonder inkt- of tonercartridges. 
Plaats eenvoudigweg de gewenste rol achteraan in 
de printer om labels te maken voor veel toepassingen 
overal op kantoor.

Cassette  
type

Breedte 
(mm)

Lengte 
(m)

Print labels op de gewenste lengte



Afdruktechnologie

Afdrukresolutie

Maximale afdruksnelheid

Maximale labellengte

Specificaties

Maximale afdrukbreedte

Labelbreedtes

Snijeenheid

Afdrukken & afdrukmedia

Connectiviteit

Stroom

Afmetingen & gewicht

Meegeleverd in de doos

ZINK Zero-Ink full-colour thermische afdruktechnologie

313 dpi

8 mm / seconde

420 mm

50 mm

9, 12, 19, 25, 50 mm

Automatisch volledig afsnijden, automatisch half afsnijden

Versie 2.0 (full speed)

IEEE 802.11b/g/n

Ja

100-240V AC

Externe AC-adapter

113 mm (B) x 116 mm (D) x 96 mm (H)

0,66 kg

- VC-500W full-colour labelprinter

- CZ-1004 labelrol cassette 25 mm x 5 meter

- CK-1000 printkop reinigingstape 50 mm x 2 meter

- AC-adapter 

- Netsnoer

- USB-kabel

- Documentatie

USB

Wifi

AirPrint

Inputspanning

Type

Afmetingen

Gewicht

Inhoud

ZINK, the ZINK logo, the Z logo, ZINK.ZERO INK., ZERO INK, ZINK Technology, ZINK paper, hAppy, SMART SHEET, the ZINK Motion and all related elements are indicia are trademarks of ZINK 
HOLDINGS LLC.
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