
B
ro

th
er

  
 P

-t
ou

ch
 1

75
0

6-18mm

always at your side

Elektronisch beletteringsysteem
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Dealer:



De P-touch 1750 is een slimme, elektronische labelmachine die specifiek is
ontworpen voor een drukke omgeving: altijd direct bij de hand en klaar voor
gebruik. 

De P-touch 1750 gebruikt de duurzame TZ-tape van Brother, die zelfs onder de zwaarste

gebruiksomstandigheden sterk en onverslijtbaar is. Dankzij de uiteenlopende teken- en

tapekleurcombinaties van het systeem kan kleurcodering worden gebruikt om

veelgebruikte artikelen duidelijk herkenbaar te maken. 

Met tape die verkrijgbaar is in breedten van 6, 9, 12 en 18 mm, kan elke breedte voor

een specifieke toepassing worden gebruikt. Tape van 9 mm breed is bijvoorbeeld bij

uitstek geschikt voor het duidelijk labellen van de rug van cd-doosjes. Tape van 6 mm

breed kan worden gebruikt om bij de snelkiestoetsen op telefoons te plakken of als

labeltjes voor voorgeprogrammeerde knoppen op andere kantoormachines, zoals

faxapparaten en copiers. Kortom, de tapes zijn geschikt voor elke toepassing waar

ruimte beperkt en informatie belangrijk is. 

Het ware voordeel van de unieke gelamineerde TZ-tape van Brother zit hem echter in de

structuur. 

De tape is vervaardigd uit zes lagen materiaal, die dunne maar bijzonder sterke labels

produceren die extra slijtvast zijn.

In elk kantoor kunnen door betere organisatie tijd en geld worden bespaard. Het duidelijk

labellen van voorwerpen is niet alleen handig, maar betekent bovendien dat dingen

sneller gevonden kunnen worden. Wanneer iets direct vindbaar moet zijn, is het

professionele P-touch beletteringsysteem van Brother de perfecte oplossing. 

De P-touch 1750 kan uiteenlopende professionele labels maken. Hij is voorzien van een

qwertytoetsenbord en heeft een menu dat gebruikers een keuze aan afdrukformaten,

stijlen, de mogelijkheid tot afdrukken op twee regels en andere formatteringsopties biedt.

Met de ingebouwde tekens en symbolen kan de indeling verder worden aangepast,

zodat labels worden geproduceerd die duidelijk te onderscheiden en makkelijk

herkenbaar zijn. 

Met een afdruksnelheid van 10 mm per seconde en een resolutie van 180 dpi, produceert

de P-touch 1750 efficiënte en professionele labels in elke kantooromgeving. 

Elektronisch beletteringsysteem 

Op het LCD-scherm met 15 tekens kan de
gebruiker een voorbeeld van het label
bekijken alvorens hij dit gaat afdrukken.
Wanneer de gebruiker tevreden is met het
getoonde resultaat, kan het label met slechts
één druk op de knop worden afgedrukt.

Kantoorsystemen

Uiteenlopende labels

Schutblad 

Kleefmiddel 

Kleurlaagje voor de basisfolie 

Basisfolie (PET) 

Kleefmiddel (Acryl) 

Belettering 

Beschermend laminaat (PET) 38 µm

91µm   158µm

• LCD-scherm met 15 tekens 

• 1 standaard ingebouwd lettertype 

• 6 afdrukgrootten (incl. GROOT lettertype) 

• 9 afdrukstijlen 

• Op twee regels afdrukken 

• 180 tekens en symbolen 

• In spiegelbeeld en verticaal afdrukken 

• Functie voor afdrukken van kopieën en

nummering 

• Waarschuwing bij lage batterijspanning 

• Automatisch uitschakelen
* Gevoed door 6 (niet meegeleverde) AA-batterijen of

optionele wisselstroomadapter/Model G

Labelopties

• Standaard gelamineerde tape met
mogelijkheden voor fluorescerende
en transparante labels. 

• Speciale tapes omvatten onder
meer niet-gelamineerd, mat, sterk
klevend en veiligheidstape. Deze
zijn allemaal verkrijgbaar in
verschillende breedten en kleuren
en met diverse opties voor de
gebruikte tekens. 

• Tapebreedte 6, 9, 12 en 18 mm 

• Standaard tapelengte is 8 m*

* Voldoende voor circa 100 labels
(uitgaande van 10 tekens & een
standaard labellengte van 8 cm)

Verschillende tapekleuren

Specificaties

LCD-scherm

Een apart verkrijgbare wisselstroomadapter
biedt een extra en betrouwbare manier om de
P-touch 1750 van elektrische voeding te
voorzien.

Netadapter


