
91µm
158µm

Beschermend laminaat (PET) 38 µm
Belettering
Kleeflaag (Acryl)
Basisfolie (PET)
Kleurlaagje voor de basisfolie
Kleeflaag (Acryl)
Schutblad
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Professioneel beletteringsysteem

Contact:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 – 54 51 251   Fax: 020 – 64 36 495
E-mail: info@brother.nl   Website: www.brother.nl
Solutions Website: http://www.P-touchsolutions.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

P-touch 9500PC

Technische Informatie

Labelopties

• Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende, transparante en
metallic labels. Speciale tapes omvatten onder meer High Grade (HG), papier, niet-
gelamineerd, mat, sterk klevend, veiligheid en Flexi ID tape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in
verschillende breedten en kleuren en met diverse opties voor de gebruikte tekens.

• Tapebreedte 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
• Standaard tapelengte is 8 m*

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

Tape Breedten

Software
Meegeleverde software P-touch Editor Version 4.0 (PC), Version 3.2 (MAC)

P-touch Quick Editor Version 1.2 

(niet compatibel met Windows®  95/NT4.0) 

Hoge snelheid printer drivers

Talen Windows® : Engels / Frans / Duits / Nederlands / 

Zweeds / Noors / Deens / Spaans / Portugees.

Mac:Alleen Engels.

Beschikbare lettertypes Alle True Type lettertypes die ginstalleerd zijn op de 

computer

Grafische ondersteuning Clip art, Symbool lettertypes, W Scherm selectie, W
Importeren van afbeeldingen

Te importeren afbeeldingen BMP / ICO W/ DIB W/ TIF / JPG / JPEG /  WMF W/ 

EMF W / PNG  W/ PICT M
Label lengte 4 - 1000 mm

Barcode Code39 / I-2/5 / UPC-A / UPC-E / EAN 13 / EAN 8 / 

CODABAR(NW-7) / CODE 128 / EAN 128 / POSTNET / 

Laser Bar Code / ISBN-2 / ISBN-5 / PDF417  W/ 

QR CODE  W/ Data Matrix W
Opvolgende Barcodes ja

Meervoudig afdrukken 2 - 5,000 (Max)

Tape Marge instellingen 1 mm - 127 mm

Tijd / Datum Printen Ja (met data vooruit functie) W
Spiegelbeeld Ja

Verticaal printen Ja

Opvolgende nummering Ja – nummers en alfabetische tekens

Database Compatibility Microsoft®  Access W (97, 2000 and 2002), CSV, W
Excel, W P-touch Editor format  M

Auto Formaat 14 categorieën

Tabel invoegen Ja W
Schermafbeelding functie Ja W

W Alleen Windows 
M Alleen Mac 

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

6-36mm6-36mm

Tape Kleuren

NB. Te leveren tape kan per land verschillen

Systeem vereisten
Interface RS-232C, W USB 1.1 Port M W
Computer RS-232C PC met geïnstalleerd Microsoft® Windows® 95, NT4.0 

(Service Pack 6) 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP W
USB 1.1 Port PC met geïnstalleerd Microsoft® Windows® 

98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP W
Macintosh met USB poort en geïnstalleerd  

Mac OS 8.6-9.x Mac OS X 10.1- 10.2.6 M
Geheugen Minimaal 64MB, W  Minimaal 24MB M
Hard Disk Minimaal 70MB, W  Minimaal 100MB M
Overige CD-ROM Drive voor het installeren van de software M W

Gelamineerde Tape

Brother’s gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die samengevoegd
één dunne maar uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De unieke, gepatenteerde
gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid, dit maakt ze
geschikt voor de meest veeleisende industriële omgeving.Door de gelamineerde
eigenschap van de tape wordt de inkt tegen een aantal gevaren beschermd zoals wrijving,
chemicaliën, olie, water, zonlicht en extreme temperaturen. De tekens worden met behulp
van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan de onderkant van het laminaat
en opgesloten tussen twee lagen PET(polyester) folie, zo ontstaan nagenoeg
onverslijtbare tekens.

Brother Laminate Tape Construction

GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

OPTIONAL 

NETWORK
CONNECTIVITY

Hardware
Afmetingen 116mm(B) x 190mm(D) x 127mm(H)

Gewicht 1.2kg

Kleur Zilver / Zwart / Blauw

Geavanceerd snijmechanisme Automatisch afsnijmechanisme en insnij mechanisme

Voeding AC-adapter (AD-9000) 120v tot 240v AC

Status Indicator Meerkleurige print/fout lichten

Inclusief Gebruikershandleiding

CD Rom (Software/Driver)

AC Adapter

USB & Seriële kabel

Zwart op Wit 24mm TZ Tape

Tape separator stick

Label opvangbakje

Tape soorten TZ (Standaard), HG (High Grade),AL (Thermisch papier)

Tape breedten 6 / 9 / 12 /18 / 24 / 36 mm

Print Resolutie 360 x 360 dpi  (tot 720 x 360 dpi met HG tape)

Max. Printhoogte 27.1 mm 

Print Snelheid 20 mm / sec (TZ/AL tape)

Max. 40 mm / sec ( HG tape alleen bij 360 x 360 dpi) 

Interface USB(Ver 1.1), Serieel (Max. 115.2 kbps)

Network aansluiting 10 Base-T/ 100 Base-TX met de optionele PS-9000 W



Een veelzijdig
tapesnijsysteem maakt het
mogelijk om labelstrips te
printen en te gebruiken
zoals ze nodig zijn.

P-touch 9500PC

>

Het beletteringsysteem
dat u de controle geeft
In een werkomgeving waar een grote variëteit
aan labels vereist is, en dit zo snel mogelijk,
levert de PT-9500PC uitzonderlijke prestaties.
Dit hoge snelheid beletteringsysteem print
maximaal 720 x 360 dpi (met HG tape), en is
compatibel met alle Brother label software.
Indien gebruikt met de PS-9000 print server
maakt de volledige netwerk capaciteiten het
mogelijk dat een onbeperkt aantal gebruikers
kunnen printen op de PT-9500PC, dit maakt
het een onmisbaar apparaat voor de werkplek,
dat keer op keer zijn waarde bewijst.

Verbeterde prestaties
door eenvoudig te
gebruiken software
Brother’s eenvoudig te gebruiken software is
ontwikkeld om uitstekende prestaties uit de PT-
9500PC te halen. Het biedt bijna oneindige
belettering mogelijkheden en het zal zeker de
efficiency van elke werkplek verhogen.

Geen tape raakt zoek dankzij
het opvangbakje dat
ontwikkeld is om de tapes op
te vangen totdat ze gebruikt
worden.

NIEUW P-touch Editor 4.0  

P-Touch Editor 4.0 is de meest geavanceerde
P-touch software die beschikbaar is. Het is
eenvoudig in het gebruik en stelt u in staat uw
labels on screen te creëren en bewerken
alvorens ze te printen, zo krijgt u eindeloze label
mogelijkheden.

De P-touch bibliotheek in P-touch Editor 4.0 is
een automatisch opslaan preview functie, dit
maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze
reeds gecreëerde labels te vinden, zelfs als u
deze niet opgeslagen had.

De schermafbeelding functie maakt het mogelijk
alles wat u op uw scherm ziet te selecteren en
direct op een label te printen.

P-touch Quick Editor

De ultieme software voor het direct printen van
labels biedt u de mogelijkheid om tekst uit een
applicatie, die u op dit moment op uw PC
gebruikt, te selecteren. De software past de
tekst automatisch aan aan de breedte en lengte
van de tape die u op dat moment gebruikt. 

Hoge printsnelheid
van maximaal 40
mm per seconde
(met HG tape).

Print tot 720 x 360dpi
(met HG tape)  –
ideaal voor ID labels.

b-PAC software 

Brother levert ook een Windows® Software
Development Kit, b-PAC, wat nog meer
mogelijkheden biedt voor uw label vaardigheden. b-
PAC geeft uw software programmeurs de tools en
resources die nodig zijn om labels te kunnen printen
vanuit uw eigen software of vanuit Microsoft® Office
applicaties zoals Microsoft® Access en Excel. De
programmeur gebruikt b-PAC om een voor u op
maat gemaakt systeem te creëren, dit betekent dat
u niet hoeft te leren hoe een ander software pakket
werkt. Meer informatie en downloads kunt u vinden
op: www.p-touchsolutions.com

Microsoft® Visio

Het is zelfs mogelijk om direct vanuit Microsoft®
Visio te printen dankzij Brother’s aangepaste
Microsoft® Visio plug-in. Het installeren van dit
programma is snel en eenvoudig. Meer informatie en
downloads staan op www.P-touchSolutions.com

>

Werkbalken voor toegang tot
de meest gebruikte functies

Tabel
functie

Afbeelding/
Logo printen

Vele 
verschillende
kaders

Seriële en USB interface. De
machine kan zelfs aangesloten
worden op een netwerk van PC’s
met behulp van de optionele
netwerk print server.

>

>

Software in actie
Eindeloze manieren om uw labels te bewerken

Automatisch
datum en tijd
printen

Clip Art

Werkgebied
schermafbeelding

Handige Excel
/Database
Connectie

Barcodes

Maak gebruik van alle
PC lettertypes met
veel verschillende 
stijl opties

>

Tape options
Brother heeft een variëteit aan duurzame tapes ontwikkeld die de print opties
vergroten en de label prestaties verhogen.

De TZ tapes die in de PT-9500PC gebruikt kunnen worden zijn er in breedtes
van 6 tot en met 36mm. Met de extra ruimte die beschikbaar is op de 36mm
tape is het mogelijk om duidelijke afbeeldingen in de labels te verwerken, of u
kunt verticale kleine labels maken waardoor de tape langer meegaat. Speciale
tapes omvatten:

Security Tape - gelamineerd
Security tape is zo ontwikkeld dat het
een schaakbord patroon achterlaat als
indicatie dat de tape verwijdert is.

High Grade (HG) Tape –
gelamineerd
Voor gebruik met de PT-9500PC, deze

tape maakt het mogelijk om  40mm per seconde te printen,
twee keer zo snel als met normale tape, en op een resolutie van
720 x 360dpi. 

Papier Tape
Ideaal voor het printen van adreslabels.

>

Information Technology (I.T.) Laboratorium / Ziekenhuis Magazijn Kantoor

www.P-touch.com

>

>

De P-touch 9500PC van Brother.
De PT-9500PC is een hoge prestatie, PC compatibel beletteringsysteem, ontwikkeld om in een
handomdraai duurzame labels van uitzonderlijk hoge kwaliteit te produceren. Dit maakt het de
perfecte flexibele oplossing voor het kantoor, het magazijn, winkel, laboratorium of ziekenhuis. De
PT-9500PC is tevens het ideale beletteringsysteem voor het printen van duurzame barcode labels. 



Een veelzijdig
tapesnijsysteem maakt het
mogelijk om labelstrips te
printen en te gebruiken
zoals ze nodig zijn.

P-touch 9500PC

>

Het beletteringsysteem
dat u de controle geeft
In een werkomgeving waar een grote variëteit
aan labels vereist is, en dit zo snel mogelijk,
levert de PT-9500PC uitzonderlijke prestaties.
Dit hoge snelheid beletteringsysteem print
maximaal 720 x 360 dpi (met HG tape), en is
compatibel met alle Brother label software.
Indien gebruikt met de PS-9000 print server
maakt de volledige netwerk capaciteiten het
mogelijk dat een onbeperkt aantal gebruikers
kunnen printen op de PT-9500PC, dit maakt
het een onmisbaar apparaat voor de werkplek,
dat keer op keer zijn waarde bewijst.

Verbeterde prestaties
door eenvoudig te
gebruiken software
Brother’s eenvoudig te gebruiken software is
ontwikkeld om uitstekende prestaties uit de PT-
9500PC te halen. Het biedt bijna oneindige
belettering mogelijkheden en het zal zeker de
efficiency van elke werkplek verhogen.

Geen tape raakt zoek dankzij
het opvangbakje dat
ontwikkeld is om de tapes op
te vangen totdat ze gebruikt
worden.

NIEUW P-touch Editor 4.0  

P-Touch Editor 4.0 is de meest geavanceerde
P-touch software die beschikbaar is. Het is
eenvoudig in het gebruik en stelt u in staat uw
labels on screen te creëren en bewerken
alvorens ze te printen, zo krijgt u eindeloze label
mogelijkheden.

De P-touch bibliotheek in P-touch Editor 4.0 is
een automatisch opslaan preview functie, dit
maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze
reeds gecreëerde labels te vinden, zelfs als u
deze niet opgeslagen had.

De schermafbeelding functie maakt het mogelijk
alles wat u op uw scherm ziet te selecteren en
direct op een label te printen.

P-touch Quick Editor

De ultieme software voor het direct printen van
labels biedt u de mogelijkheid om tekst uit een
applicatie, die u op dit moment op uw PC
gebruikt, te selecteren. De software past de
tekst automatisch aan aan de breedte en lengte
van de tape die u op dat moment gebruikt. 

Hoge printsnelheid
van maximaal 40
mm per seconde
(met HG tape).

Print tot 720 x 360dpi
(met HG tape)  –
ideaal voor ID labels.

b-PAC software 

Brother levert ook een Windows® Software
Development Kit, b-PAC, wat nog meer
mogelijkheden biedt voor uw label vaardigheden. b-
PAC geeft uw software programmeurs de tools en
resources die nodig zijn om labels te kunnen printen
vanuit uw eigen software of vanuit Microsoft® Office
applicaties zoals Microsoft® Access en Excel. De
programmeur gebruikt b-PAC om een voor u op
maat gemaakt systeem te creëren, dit betekent dat
u niet hoeft te leren hoe een ander software pakket
werkt. Meer informatie en downloads kunt u vinden
op: www.p-touchsolutions.com

Microsoft® Visio

Het is zelfs mogelijk om direct vanuit Microsoft®
Visio te printen dankzij Brother’s aangepaste
Microsoft® Visio plug-in. Het installeren van dit
programma is snel en eenvoudig. Meer informatie en
downloads staan op www.P-touchSolutions.com

>

Werkbalken voor toegang tot
de meest gebruikte functies

Tabel
functie

Afbeelding/
Logo printen

Vele 
verschillende
kaders

Seriële en USB interface. De
machine kan zelfs aangesloten
worden op een netwerk van PC’s
met behulp van de optionele
netwerk print server.

>
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Software in actie
Eindeloze manieren om uw labels te bewerken

Automatisch
datum en tijd
printen

Clip Art

Werkgebied
schermafbeelding

Handige Excel
/Database
Connectie

Barcodes

Maak gebruik van alle
PC lettertypes met
veel verschillende 
stijl opties

>

Tape options
Brother heeft een variëteit aan duurzame tapes ontwikkeld die de print opties
vergroten en de label prestaties verhogen.

De TZ tapes die in de PT-9500PC gebruikt kunnen worden zijn er in breedtes
van 6 tot en met 36mm. Met de extra ruimte die beschikbaar is op de 36mm
tape is het mogelijk om duidelijke afbeeldingen in de labels te verwerken, of u
kunt verticale kleine labels maken waardoor de tape langer meegaat. Speciale
tapes omvatten:

Security Tape - gelamineerd
Security tape is zo ontwikkeld dat het
een schaakbord patroon achterlaat als
indicatie dat de tape verwijdert is.

High Grade (HG) Tape –
gelamineerd
Voor gebruik met de PT-9500PC, deze

tape maakt het mogelijk om  40mm per seconde te printen,
twee keer zo snel als met normale tape, en op een resolutie van
720 x 360dpi. 

Papier Tape
Ideaal voor het printen van adreslabels.

>

Information Technology (I.T.) Laboratorium / Ziekenhuis Magazijn Kantoor

www.P-touch.com

>

>

De P-touch 9500PC van Brother.
De PT-9500PC is een hoge prestatie, PC compatibel beletteringsysteem, ontwikkeld om in een
handomdraai duurzame labels van uitzonderlijk hoge kwaliteit te produceren. Dit maakt het de
perfecte flexibele oplossing voor het kantoor, het magazijn, winkel, laboratorium of ziekenhuis. De
PT-9500PC is tevens het ideale beletteringsysteem voor het printen van duurzame barcode labels. 
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E-mail: info@brother.nl   Website: www.brother.nl
Solutions Website: http://www.P-touchsolutions.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

P-touch 9500PC

Technische Informatie

Labelopties

• Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende, transparante en
metallic labels. Speciale tapes omvatten onder meer High Grade (HG), papier, niet-
gelamineerd, mat, sterk klevend, veiligheid en Flexi ID tape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in
verschillende breedten en kleuren en met diverse opties voor de gebruikte tekens.

• Tapebreedte 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
• Standaard tapelengte is 8 m*

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

Tape Breedten

Software
Meegeleverde software P-touch Editor Version 4.0 (PC), Version 3.2 (MAC)

P-touch Quick Editor Version 1.2 

(niet compatibel met Windows®  95/NT4.0) 

Hoge snelheid printer drivers

Talen Windows® : Engels / Frans / Duits / Nederlands / 

Zweeds / Noors / Deens / Spaans / Portugees.

Mac:Alleen Engels.

Beschikbare lettertypes Alle True Type lettertypes die ginstalleerd zijn op de 

computer

Grafische ondersteuning Clip art, Symbool lettertypes, W Scherm selectie, W
Importeren van afbeeldingen

Te importeren afbeeldingen BMP / ICO W/ DIB W/ TIF / JPG / JPEG /  WMF W/ 

EMF W / PNG  W/ PICT M
Label lengte 4 - 1000 mm

Barcode Code39 / I-2/5 / UPC-A / UPC-E / EAN 13 / EAN 8 / 

CODABAR(NW-7) / CODE 128 / EAN 128 / POSTNET / 

Laser Bar Code / ISBN-2 / ISBN-5 / PDF417  W/ 

QR CODE  W/ Data Matrix W
Opvolgende Barcodes ja

Meervoudig afdrukken 2 - 5,000 (Max)

Tape Marge instellingen 1 mm - 127 mm

Tijd / Datum Printen Ja (met data vooruit functie) W
Spiegelbeeld Ja

Verticaal printen Ja

Opvolgende nummering Ja – nummers en alfabetische tekens

Database Compatibility Microsoft®  Access W (97, 2000 and 2002), CSV, W
Excel, W P-touch Editor format  M

Auto Formaat 14 categorieën

Tabel invoegen Ja W
Schermafbeelding functie Ja W

W Alleen Windows 
M Alleen Mac 

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

6-36mm6-36mm

Tape Kleuren

NB. Te leveren tape kan per land verschillen

Systeem vereisten
Interface RS-232C, W USB 1.1 Port M W
Computer RS-232C PC met geïnstalleerd Microsoft® Windows® 95, NT4.0 

(Service Pack 6) 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP W
USB 1.1 Port PC met geïnstalleerd Microsoft® Windows® 

98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP W
Macintosh met USB poort en geïnstalleerd  

Mac OS 8.6-9.x Mac OS X 10.1- 10.2.6 M
Geheugen Minimaal 64MB, W  Minimaal 24MB M
Hard Disk Minimaal 70MB, W  Minimaal 100MB M
Overige CD-ROM Drive voor het installeren van de software M W

Gelamineerde Tape

Brother’s gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die samengevoegd
één dunne maar uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De unieke, gepatenteerde
gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid, dit maakt ze
geschikt voor de meest veeleisende industriële omgeving.Door de gelamineerde
eigenschap van de tape wordt de inkt tegen een aantal gevaren beschermd zoals wrijving,
chemicaliën, olie, water, zonlicht en extreme temperaturen. De tekens worden met behulp
van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan de onderkant van het laminaat
en opgesloten tussen twee lagen PET(polyester) folie, zo ontstaan nagenoeg
onverslijtbare tekens.

Brother Laminate Tape Construction

GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

OPTIONAL 

NETWORK
CONNECTIVITY

Hardware
Afmetingen 116mm(B) x 190mm(D) x 127mm(H)

Gewicht 1.2kg

Kleur Zilver / Zwart / Blauw

Geavanceerd snijmechanisme Automatisch afsnijmechanisme en insnij mechanisme

Voeding AC-adapter (AD-9000) 120v tot 240v AC

Status Indicator Meerkleurige print/fout lichten

Inclusief Gebruikershandleiding

CD Rom (Software/Driver)

AC Adapter

USB & Seriële kabel

Zwart op Wit 24mm TZ Tape

Tape separator stick

Label opvangbakje

Tape soorten TZ (Standaard), HG (High Grade),AL (Thermisch papier)

Tape breedten 6 / 9 / 12 /18 / 24 / 36 mm

Print Resolutie 360 x 360 dpi  (tot 720 x 360 dpi met HG tape)

Max. Printhoogte 27.1 mm 

Print Snelheid 20 mm / sec (TZ/AL tape)

Max. 40 mm / sec ( HG tape alleen bij 360 x 360 dpi) 

Interface USB(Ver 1.1), Serieel (Max. 115.2 kbps)

Network aansluiting 10 Base-T/ 100 Base-TX met de optionele PS-9000 W


