
Organise your world. P-touch it!
Desktop elektronisch beletteringsysteem voor de PC en Macintosh
• Direct te gebruiken, vernieuwde P-touch software

• USB aansluiting

• 180 dpi Print resolutie

• Printsnelheid 10 mm per seconde

• 18 mm Printhoogte op 24 mm tape.

• TZ en AL tape

2420PC
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Compatibiliteit
De 2420PC wordt geleverd met twee versies van de P-touch opmaaksoftware. P-touch Editor is standaard inbegrepen bij alle
PC-compatibele toestellen. De gebruiker kan er gegevens mee opmaken en bewerken voor tal van etiketteringstoepassingen.

Met de nieuwe P-touch Quick Editor maakt u bovendien smetteloos ogende etiketten in een oogwenk: selecteer een tekst uit
andere openstaande toepassingen, en de software maakt hem automatisch op volgens de afmetingen* van het etiket dat op dat
ogenblik in gebruik is in de 2420PC. De etiketten kunnen meteen worden afgedrukt, zonder enige verdere opmaak.

Dankzij de USB-aansluiting en de revolutionaire nieuwe software vormt deze P-touch een unieke, snelle en handige oplossing
voor alle etiketteringsbehoeften op kantoor.

* Automatische tapebreedte monitor enkel voor Windows ® software

Met zijn eigen veelzijdige software, on-screen tekstopmaak en USB aansluiting is
de P-touch 2420PC een uitgelezen hulpmiddel om snel en handig orde op zaken te
stellen in uw werkomgeving. Dankzij de gebruiksvriendelijke drag-and-
dropfunctie en automatische tekstopmaak creëert u professioneel ogende
kwaliteitsetiketten in enkele seconden.

Afmetingen  155 x 66 x 123 mm (BxDxH)
Tapesnijder  Handmatig

Adapter   brother model J
Tape soorten  TZ tape & AL tape

Tape afmetingen 6, 9, 12, 18 en 24 mm
Printkop  180 dpi / 128 dots

Print hoogte  18,1 mm
Print snelheid  10 mm per seconde

Interface  USB
Labellengte  25 mm tot 270 mm

Software P-touch Editor V3.1 P-touch Quick Editor V1.0

2420PC

2 regels 
printen
2 regels 
printen

TapebreedtenTapebreedten

Selecteer de
tekst op het
scherm en sleep
hem naar de
software.

Taal (Windows®)    Engels/ Duits/ Frans/ Spaans Engels/ Duits/ Frans/ Spaans
Italiaans/ Zweeds/ Noors/ Deens Italiaans/ Zweeds/ Noors/ Deens

Taal (Macintosh®)    Engels Engels
Bijgeleverde lettertypen    13 verschillende ✘
Beschikbare lettertypen    Alle True Type Fonts aanwezig in  de computer Alle True Type Fonts aanwezig in de computer

Clip Arts (Windows®)   918 bestanden ✘
Clip Arts (Macintosh®)    700 bestanden ✘

Letterstijlen     14 soorten 4 soorten
Tekeningen     6 soorten ✘

Kaders / Frames    75 soorten 1 soort
Achtergrond     80 soorten (uitsluitend Windows®) ✘

Barcode's     14 talen ✘
Kopie printen     van 2 tot maximaal 5000 maximaal 99
Onderstrepen     ✔ ✔

Import bestanden (Windows®)   BMP / ICO / DIB / TIF / JPG / WMF ✘
Import bestanden (Macintosh®)   BMP / TIFF / JPEG / PICT ✘

Horizontaal en vertikaal blok aligneren ✔ ✔

Spiegelschrift printen     ✔ ✔

Vertikaal printen     ✔ ✘
Nummer functie     van 1 tot 5000 / A - Z / a - z ✘

Database importeren      ✔ ✘
Afdruk voorbeeld    ✔ WYSIWYG scherm / modus tekst editeren

Snel tekst importeren    ✘ (uitsluitend Windows®)
Automatisch tape hoogte monitor  ✘ (uitsluitend Windows®)

P-touch 2420PC

De P-touch Quick
Editor V1.0 maakt

de tekst
automatisch op
voor het etiket.

Systeem vereisten
Windows®  Computer: 

IBM PC of compatibel Operating
System PC voorzien van een USB
poort. Werkt met Microsoft Windows
2000 of geïnstalleerd met Microsoft
Windows 98 / Me      
Vrije harddisk ruimte: minstens 20 MB  
Poort: USB     
Werkgeheugen: minimaal 32 MB
CD-ROM drive

Macintosh® Operating systeem:

Macintosh voorzien van een USB
poort en werkend met Mac OS 8.6 of
nieuwer. Deze software werkt
uitsluitend met Mac OS X Classic.
Vrije harddisk ruimte: minstens 30 MB
Poort: USB
Werkgeheugen: minimaal 32  MB
CD-ROM drive

Fonts en grafische gegevens
Naast de fonts die bij de P-touch Editor worden geleverd, kunt u met beide softwareversies ook alle TrueType fonts gebruiken die
reeds op de computer geïnstalleerd zijn.

Met een resolutie van 180 dpi kan de P-touch 2420PC etiketten met grafische gegevens afdrukken van een hoogstaande kwaliteit.

Combineer de P-touch Quick Editor met het afdrukvermogen van tien regels tekst van de 2420PC, een printsnelheid van
10mm/seconde en een afdrukhoogte van 18,1mm om uw eigen adresetiketten en dergelijke rechtstreeks vanaf uw desktop af te
drukken. Als dat niet handig is!

Duurzame etiketten
Brothers unieke, gelamineerde TZ-tapes zijn speciaal ontwikkeld om lang mee te gaan (Brother nam er dan ook een patent op). Ze zijn
bestand tegen schuren, tegen blootstelling aan elektrische stroom en ze mogen langdurig worden blootgesteld aan chemicaliën,
zonlicht, water en extreme temperaturen.

Uw voortverkoper

Voor meer info:
Website: www.brother.be  E-mail:info@brother.be  
Solutions Website: http://solutions.brother.com
Alle specificaties correct ten tijde van het in druk geven. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries
Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Gedrukt in UK - Februari 2002

Kies uw etiket
Onder de tapes die geschikt zijn voor de 2420PC,
onderscheiden we vijf breedtes variërend van 6 tot 24mm en
23 verschillende kleuren, waaronder fluorescerend,
transparant, gelamineerd, niet-gelamineerd en ook nog het
NIEUWE 24mm papieren etiket. Met alle beschikbare
combinaties creëert u duurzame zelfklevende etiketten met
de 2420PC waarmee u alles en iedereen op kantoor in een
wip identificeert.
* Het 24 mm papieren etiket is enkel beschikbaar in 7 m lengte. Alle
andere Brother tapes zijn standaard 8 m lengte.
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