1230PC / 2430PC

PC Beletteringsystemen
• Eenvoudig in gebruik, geen installatie van software of printerdriver nodig
• Ontwerp en print binnen enkele seconden duurzame labels van hoge kwaliteit

P-touch 1230PC & 2430PC

De noodzaak van labellen
Er zijn in huis, op kantoor en op andere werkplekken honderden
toepassingen voor duurzame P-touch labels met kleurcodering.
Verbeter uw efficiëntie met duidelijk gelabelde dossiers, CD’s, DVD’s en
andere media. Bespaar tijd door de meest gebruikte telefoonnummers op uw
telefoontoestel te plakken. Plak uw naam op uw persoonlijke eigendommen
zodat geleende goederen weer geretourneerd worden. Als er een behoefte is
aan organisatie, is er een behoefte aan een P-touch label!

Interne software; geen software installatie nodig!
Voordat printers gebruikt kunnen worden is meestal een gecompliceerde installatie
van de software op de computer nodig. Voor de drivers van de P-touch 1230PC en
2430PC heeft Brother gebruik gemaakt van dezelfde technologie als die gebruikt
wordt voor drivers van USB flash geheugen. De labelontwerpsoftware is opgeslagen
in het beletteringsysteem zodra het beletteringsysteem ingeschakeld wordt is één
klik op de pop-up voldoende om de software te starten. Dit maakt iedere PC of
laptop geschikt voor het maken van labels, ook als er geen extra software op
geïnstalleerd mag worden.

Een eenvoudig 3 stappen plan om labels te printen....
1

Sluit het P-touch beletteringsysteem aan
op uw Microsoft Windows PC

2

Klik op de pop-up boodschap om
de ingebouwde P-touch Editor Lite
labelontwerpsoftware te starten

3

Ontwerp uw label en print

P-touch Editor Lite kenmerken:
• Ontworpen voor Windows PC’s.
• Gebruikt ieder geïnstalleerd True
Type lettertype.
• Voeg logo’s, afbeeldingen, clipart
en kaders toe aan uw labels.
• Gebruik de schermopname functie om
afbeeldingen en tekst simpel en snel van
websites te kopiëren en te plakken op
uw label.
• Eenvoudig in gebruik.

Compact, elegant en eenvoudig in gebruik
De P-touch 1230PC en 2430PC geven een nieuwe dimensie aan labelprinten.
Het compacte ontwerp gebruikt heel weinig ruimte en past daardoor perfect naast
uw monitor. De voeding geschiedt door standaard batterijen of via een AC adapter.
Creëer uw eigen persoonlijke, duurzame labels waar en wanneer u wilt.

Extra eigenschappen van de P-touch 2430PC
De PT-2430PC kan gebruik maken van labels tot een breedte van 24mm (twee
maal zo breed als de PT-1230PC). Voor het printen van meerdere labels achter
elkaar is het ingebouwde snijmechanisme bijzonder nuttig, ieder label wordt op
de juiste lengte gesneden. De PT-2430PC wordt geleverd inclusief stroomadapter
en met de professionele P-touch Editor software op CD.

Professionele software
Met Brother’s professionele labelsoftware (P-touch Editor 5.0) is het mogelijk labels
direct vanuit Microsoft Word, Excel en Outlook te printen. Het is mogelijk barcodes
aan uw labels toe te voegen en, omdat beide apparaten gevoed kunnen worden
via batterijen, zijn de mogelijkheden bij gebruik in combinatie met een laptop
ongekend. Deze software wordt bijgeleverd op CD (alleen met de PT-2430PC)
of is te downloaden via http://solutions.brother.com.

Kenmerken PT-1230PC & PT-2430PC
P-touch
1230PC

P-touch
2430PC

Eenvoudig in gebruik door ingebouwde software

✓

✓

Geen installatie van software of printerdrivers op uw PC nodig

✓

✓

Compact, draagbaar design

✓
✓

✓
✓

Kenmerk

Kan gevoed worden via batterij of AC adapter
P-touch Editor 5.0 professionele software bijgeleverd op CD

✓

Print labels tot 24mm

✓

Automatisch snijmechanisme

✓

Inclusief stroom adapter

✓

Volledige 8 meter tape meegeleverd

✓

P-touch gelamineerde labels – ontworpen op duurzaamheid

Beschermlaag
(PET) 38 µm
Belettering

Brother P-touch gelamineerde TZ tape bestaat uit maar liefst 6 lagen, resulterend
in een dun maar extreem sterk label. Karakters worden middels een thermisch
proces tussen twee beschermende polyester lagen (PET) gedrukt.
De effecten van wrijving, temperaturen, chemicaliën en zonlicht zijn getest tot in
het extreme. Resultaten bewijzen dat de Brother P-touch gelamineerde labels
ontworpen zijn op duurzaamheid en de concurrentie op dat punt ver achter zich
laat, u kunt vertrouwen op een professioneel kwaliteitslabel .
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Hardware - Specificaties
P-touch 1230PC

P-touch 2430PC

Tapebreedtes

3.5, 6, 9, 12mm TZ Tape

3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm TZ Tape

Snijmechanisme

Handmatig

Automatisch

Maximale printhoogte

9mm

18mm

Labellengte

25-300mm

25-300mm (P-touch Editor Lite) 25-1000mm (P-touch Editor 5.0)

Printresolutie

180 dpi

Printsnelheid

10mm / seconde

Printmethode

Thermal Transfer

Automatische tape-identificatie
Voeding

Ja
6 x AAA (LR03) batterijen (niet meegeleverd)
AD-24 AC Adapter (niet meegeleverd)

Interface

6 x AAA (LR03) batterijen (niet meegeleverd)
AD-24 AC Adapter (meegeleverd)

USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)

Afmetingen

53mm (B) x 158mm (D) x 112mm (H)

66mm (B) x 188mm (D) x 112mm (H)

Gewicht

0.4kg

0.6kg

Inhoud

• P-touch 1230PC labelprinter
• 1 x 12mm zwart op wit TZ tape (5mtr)
• USB kabel (1,5mtr)
• Gebruikersgids

• P-touch 2430PC labelprinter
• AC adapter (model AD-24)
• 1 x 24mm zwart op wit TZ tape (8mtr)
• USB kabel
• CD ROM (P-touch Editor 5.0 voor Windows ®, printer driver)
• Gebruikersgids

Optionele accessoires

AC Adapter (Model AD-24)

Geen

Software - Specificaties

Ondersteunde talen

P-touch Editor Lite

P-touch Editor 5.0

Engels/Frans/Duits/Nederlands/Italiaans
Spaans/Portugees/Deens/Noors
Zweeds/Fins/Tjechisch/Hongaars/Pools

Engels/Frans/Duits/Nederlands/Italiaans
Spaans/Portugees/Deens/Noors/Zweeds

Aantal beschikbare lettertypen

Alle geïnstalleerde True Type Fonts

Beeld ondersteuning

Beeld formaten: BMP / JPG / TIF / PNG / GIF / DIB / WMF / EMF / ICO
Schermopname functie

Aantal Auto formaten
Aantal kaders

Geen
10

109 formaten in 12 categorieën
126

Aantal ondersteunde Barcodes

Geen

18

Opeenvolgend nummeren

1-200 / A – Z / a - z

Aantal Kopieën
Database koppeling ondersteuning

1-5000 / A – Z / a – z
1-200 Kopieën

Geen

Geheugenfunctie voor
opslaan labels

csv, txt, mdb, xls
Microsoft ® SQL Server Database (alleen Windows® )
Ja

Systeemvereisten
Besturingssysteem

Microsoft Windows ® 2000 Professional / Windows XP ® / Windows Vista ®

Systeemgeheugen

Windows ® 2000 Professional - minimaal 128MB
Windows XP ® - minimaal 128M
Windows Vista ® - minimaal 512MB

Interface

USB Poort (USB Spec. 1.1 of 2.0 protocol)

Grafische kaart

SVGA
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