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Labelprintere
Hvilken labelprinter
passer til dit behov?

Labelprintere
fra Brother

Brothers QL- og TD-labelprintere er det perfekte værktøj
til anvendelse inden for lager og logistik, i sundhedsvæsenet og detailhandlen. Du kan fremstille stregkodelabels, gæstekort og fragtlabels. På kontoret kan
du anvende dem til generel opmærkning – der findes
en Brother-labelprinter til enhver opgave.
QL-labelprinterne er ideelle til et mindre printbehov,
og TD-labelprinterne egner sig til lidt større printvolumener. De kan placeres på skrivebordet, på disken, på
arbejdsstationerne eller hvor som helst, du har brug for
det.

Printteknologier
To printteknologier gør det muligt at printe den rigtige label
til opgaven.

Direkte termisk
Med denne proces kan der udskrives labels i store mængder og
til lave omkostninger med et varmefølsomt toplag og et termisk
printhovede, som gør traditionelle farvebånd og blæk overflødige.
Ideel ved print af labels til brug i kortere tid og på semi-permanent
basis.

Termo transfer
Skarpt og holdbart print opnås gennem en proces, hvor trykket
absorberes i labelen, hvilket gør den ideel til opmærkningsopgaver,
der kræver robuste, slidstærke labels.

QL-serien
Direkte termisk

Funktioner

Labels med kort holdbarhed:

• Bruger direkte termisk printteknologi

Færre end 10 labels pr. dag
Direkte termisk labelprinterserie til det mindre printbehov
af rød / sort print.
Disse labelprintere er velegnede, når der kun skal bruges
få labels.

• Udskriver fra 12 mm og op til 103 mm i bredden
• DK-ruller fås som udstansede labels samt labels
i endeløs bane
• Nemt at udskifte ruller
• Print i rød / sort ( ved brug af DK-22251 ) er muligt
med QL-800-serien

Serien består af 7 labelprintere.

TD-D serien
Direkte termisk

Funktioner

Labels med kort holdbarhed:

• Direkte termisk

Flere end 10 labels pr. dag

• Udskriv præcis det, du har brug for,
fra 19 mm op til 118 mm bredde

Serie af direkte termiske labelprintere til et lidt større printbehov.

• Kvitteringer, labels eller patientarmbånd

Disse labelprintere er perfekte til anvendelse på steder, hvor labelen
kun behøver at kunne holde i relativt kort tid.

• Kniv og en enhed til labelaftagning ( ekstra tilbehør )
gør det hurtigt og let at printe og påsætte labels.

Serien består af 7 labelprintere.

• Almindelige programmeringssprog understøttes,
herunder ZPL ll. Det sikrer en problemfri integration.

TD-T serien
Termo transfer

Funktioner

Labels med lang holdbarhed:

• 2-i-1-printteknologi: Direkte termisk og termo transfer

Flere end 10 labels pr. dag
Serie af termo transfer-labelprintere til et lidt større printbehov,
der fremstiller slidstærke labels med lang holdbarhed.
Disse labelprintere er perfekte til anvendelse på steder,
hvor holdbarhed og lang levertid er afgørende.
Serien består af 6 labelprintere.

• Udskriv i bredder fra 20 mm og op til 112 mm
• Udskriv på forskellige materialer, f.eks. papir, uncoatede
eller coatede labels for lang holdbarhed.
• Kniv og en enhed til labelaftagning ( ekstra tilbehør )
gør det hurtigt og let at printe og påsætte labels.
• Almindelige programmeringssprog understøttes,
herunder ZPL ll. Det sikrer en problemfri integration.

Produktoversigt
QL – direkte termisk til et mindre printbehov

QL-810W

QL-700

QL-800

QL-820NWB

QL-1100

QL-1100NWB

TD-D – direkte termisk til et lidt større printbehov

TD-2020

TD-4410D

TD-2120N

TD-4420DN

TD-2130N

TD-4520DN

TD-4550DNWB

TD-T – termo transfer til et lidt større printbehov

TD-4420TN

TD-4650TNWB

TD-4750TNWB

TD-4520TN

TD-4650TNWBR

TD-4750TNWBR

Produktoversigt – serie
Se specifikationerne for serien i nedenstående diagram.
Specifikationerne kan variere for de enkelte modeller i serierne.
Du kan finde flere oplysninger om labelprinterne i de enkelte
brochurer på vores hjemmeside.

QL

TD-D

TD-T

101,6 mm

108 mm

108 mm

176 mm/sek.

203 mm/sek.

203,2 mm/sek.

3m

3m

25,4 m

–

–

300 dpi

300 dpi

300 dpi

–

–

Specifikationer
Printbredde op til:
Printhastighed op til:
Maks. printlængde
Print i sort og rød
Maks. printopløsning

Interfaces
USB
USB-vært
LAN
Wi-fi
Bluetooth
AirPrint
RFID

–

Ekstra tilbehør
– købes separat
Kniv

–

Enhed til labelaftagning

–

Batteri

Batteribase med genopladeligt batteri ( PA-BU-001 )

–

Touchpanel-display

–

–

Ekstern rulleholder

–

–

Anvendelsesmuligheder

QL

•
•
•
•
•

Færdigpakket mad
Fragtlabels
Prismærker
Rabatlabels
Armbånd

Anvendelsesmuligheder
•
•
•
•

Adresselabels
Labels til hyldeforkanter
Opmærkning af mapper
Navneskilte til gæster
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Forbrugsstoffer
Brother originale forbrugsstoffer er fremstillet til at
fungere perfekt sammen med din Brother-labelprinter.
Ved at anvende originale Brother-forbrugsstoffer opnår
du en høj kvalitet.
Vores udvalg af papir, farvebånd og labels tilbyder teknologi, der beskytter printhovedet, reducerer slitage og
giver det større ydeevne.

Til QL-serien
Brother DK-ruller fås i en række traditionelle, udstansede labelstørrelser eller som ruller i endeløs bane, der kan tilpasses til den
nøjagtige længde, der er behov for ( op til 3 meter ). Vores DK-ruller
kan fås i papir i endeløs bane med og uden lim og som udstansede papirlabels, og hvis du har behov for noget mere solidt, kan du
også vælge mellem filmlabels i hvid, gul eller klar.

Til TD-serien
Til de direkte termiske labelprintere har vi en bred vifte af udstansede labels og labels i endeløs bane med et stærkt klæbemiddel.
Desuden tilbyder vi papirruller i endeløs bane, som også fås i
forskellige længder og bredder.
Vores sortiment af forbrugsstoffer til termo transfer-labelprintere
omfatter coatede og uncoatede labels i forskellige længder.
Find den label, der passer bedst til dine behov – uanset om det
er labels til hyldeforkanter, fragtlabels eller labels til blodposer.
Til termo transfer-print er der behov for et farvebånd: Vores sorte
farvebånd fås i forskellige bredder og passer til vores TD-4T-serie.
De fås også i en række varianter – standard eller premium voks/
resin.
Hvis du har brug for et skræddersyet labelformat, så tøv ikke med
at kontakte os. Vi lytter gerne til dine behov og ser, om vi kan udvikle en label, der opfylder dine krav.

TD-T

Anvendelsesmuligheder
•
•
•
•

Blodposelabels
Fragtlabels
Produkt-ID labels
Fødevarelabels

Hvorfor
Brother?

Vi kan komme i tanke om mindst 4 gode grunde.
Erfaring
Vores erfaring fra printere, mobile enheder og alt-i-én-printere dannede grundlaget for vores labelprinter-serier. Du kan trygt stole på vores erfaring med
labelprint.

Bredt udvalg af labelprintere
Det brede sortiment af labelprintere sikrer det perfekte produkt til netop
dine behov. Vi kan levere den løsning, der sikrer det bedste output for dig,
uanset hvor meget du printer.

“At your side”
Vi er altid "at your side", når du har brug for os. Vi lytter gerne til dine behov
og samarbejder med vores forhandlere, så vi kan tilbyde dig den bedste
support og service. Uanset om det er før, under eller efter du køber Brotherprodukter.

3 års garanti
Som en af de eneste aktører på markedet tilbyder vi 3 års garanti som
standard på vores labelprintere. Simpelthen fordi vi tror på vores produkter.
Læs mere på brother.dk/garanti

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Danmark
Tlf. +45 43 31 31 31

Kontakt:

Alle specifikationer er korrekte på udskrivningstidspunktet og kan ændres. Brother er et registreret varemærke
tilhørende Brother Industries Ltd. produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres
respektive virksomheder.
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