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P-touch 9600 - Voor de industrie
Labels zijn in talrijke beroepen nodig omdat deze helpen

De P-touch elektronische beletteringsystemen van

artikelen sneller te identificeren. P-touch beletteringsystemen

Brother bieden bedrijven wereldwijd oplossingen die

bieden een professionele oplossing voor elke situatie.

voorzien in de behoeften op het gebied van labelen.
Het assortiment P-touch beletteringsystemen van Brother is zo

Met tapes die de sterkst mogelijke, gelamineerde

divers, dat het voorziet in ieders behoeften op het gebied van

labels produceren, komen al onze machines tegemoet

labelen, of het nu gaat om kleine bedrijven of grote corporate

aan uw behoeften op het gebied van labelen, ongeacht

kantoren, de detailhandel, of bedrijven die zich specialiseren in

de omgeving waarin u werkt.

telecommunicatie, techniek, chemie of zelfs nucleaire energie.

De P-touch 9600 kan met de bijbehorende software

De P-touch 9600 is een uitstekend voorbeeld van een van onze

uiteenlopende labeltypen en -formaten afdrukken, die

krachtigste machines. Nieuwe kenmerken zijn onder meer

voldoen aan vele verschillende industriële vereisten.

geavanceerde geheugenfuncties voor gegevensverkeer tussen
pc en P-touch, en een roteer- en afdrukfunctie. Geleverd met een

Het systeem kan worden gebruikt als een pc- en

duurzaam koffertje en ontworpen om integraal vanuit dit koffertje

Macintosh-compatibel of stand-alone elektronisch

te werken, is de P-touch 9600 een onmisbare labeller voor

beletteringsysteem, en is in beide gevallen even

situaties waar onverwoestbare apparatuur en onderdelen van

doeltreffend.

essentieel belang zijn.

Duurzaam ontwerp
Het koffertje waarin de P-touch 9600 is
behuisd, is speciaal ontworpen om de
machine direct vanuit dit koffertje te
gebruiken.

P-touch 9600
Veelzijdigheid van de P-touch
Met de P-touch 9600 hebt u de beschikking
over al de beste P-touch afdrukfuncties.

Barcodes

Afdrukmogelijkheden

Met de ingebouwde barcodefunctie kan de gebruiker

De afdrukmogelijkheden van de P-touch 9600 zijn

9 typen barcode snel en eenvoudig integreren in

uitmuntend - met een afdruksnelheid van 20 mm per

bestaande labelinformatie. Zowel het menu als een

seconde en een resolutie van 360 dpi kunt u direct

extra sneltoets op het toetsenbord biedt eenvoudige

labels van professionele kwaliteit produceren.

toegang tot de opties voor de barcodes.

En afhankelijk van de labelbreedte die u kiest,

Lettertypen, stijlen en grootten kunnen op eenvoudige wijze worden gewijzigd via
het menu, dat meestal met de navigatieknop wordt geopend. Het algemene
opmaakmenu biedt 10 ingebouwde lettertypen en maximaal 24 (+ automatisch)

kunnen er maximaal 16 regels tekst worden
afdrukgrootten.

afgedrukt.

Model PT-9200DX

Het menu biedt tevens een uitgebreide keuze van algemeen gebruikte veiligheidssymbolen voor
elektrotechnische toepassingen, de bouw, loodgieterbedrijven, onderhoudsbedrijven en andere
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bedrijfstakken. Met een keuze aan 449 symbolen en cliparts kan dit model P-touch de benodigde
gecertificeerde labels produceren die in talrijke beroepen worden gebruikt.

Elk onderdeel van het menu stelt u in staat om de verschillende elementen van uw
label te bekijken, zodat u kunt controleren hoe uw label er zal uitzien met de
geselecteerde opties voor lettertype, grootte, breedte, stijl, kaders, uitlijnen, marges,
lengte en de nieuwe roteer- en afdrukfunctie. Doordat de P-touch 9600 u een voorbeeld laat

Geheugenfuncties
De P-touch 9600 kan tekst en opmaak in het
geheugen bewaren. Zo kunt u de gegevens van uw
label wissen zonder dat u de vooringestelde stijl die u
hebt gemaakt verliest. Door code, wissen en
vervolgens de optie voor alleen tekst te selecteren, zal

bekijken van de geselecteerde tekenopties en opmaakvoorkeuren, helpt de machine u
de slimme P-touch 9600 de laatst gebruikte opmaak
ingewikkelde informatie in de juiste formattering vast te leggen op professioneel opgestelde labels.

Brother International Europe Ltd
Brother House
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Audenshaw
Manchester
M34 5JE
Tel: +44 (0) 161 330 6531
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Maximale
Print
27mm
Hoogte

36mm

onthouden zelfs als de machine wordt uitgezet.
*27 mm afdrukhoogte is mogelijk met een enkele regel tekst op tape van 36 mm breed

LCD-scherm
Op het grote semi-grafische LCD-scherm kunt u
tot 20 tekens op 3 regels bekijken. Bovendien
kunt u bekijken hoe uw label er zal uitzien met de
geselecteerde opties voor lettertype, grootte,
breedte, stijl, kaders, uitlijnen, marges, lengte en
de NIEUWE roteer- en afdrukfunctie.

Speciale kenmerken van de P-touch 9600
• LCD-scherm

• Multifunctionele snijder

• Backlit scherm

Op het grote semi-grafische LCD-scherm kunt u tot 20

Nadat de labels via de P-touch 9600 zijn afgedrukt, wordt

Ontworpen voor ambulant gebruik, waar licht en

Met deze nieuwe functie van Brother kan de gebruiker

tekens op 3 regels bekijken. Bovendien kunt u

het label aan het einde afgesneden. Er wordt tevens half

omstandigheden kunnen variëren. Hoe donkerder de

de reeds getypte gegevens omdraaien en deze

bekijken hoe uw label er zal uitzien met de

door de grondlaag gesneden, zodat de gebruiker de tape

omstandigheden, hoe helderder de verlichting van het

horizontaal herhalen, zodat ze herhaaldelijk in de

geselecteerde opties voor lettertype, grootte, breedte,

gemakkelijk van de voorkant kan strippen. Het extra

scherm, zodat de contrasterende labelinformatie op

breedte van het label kunnen worden afgedrukt. De

stijl, kaders, uitlijnen, marges, lengte en de NIEUWE

voordeel van de snijder van de P-touch 9600 is, dat deze

het scherm duidelijk leesbaar is.

machine selecteert automatisch hoe vaak de gegevens

roteer- en afdrukfunctie. Zo kunt u de verschillende

achter elkaar afgedrukte labels half kan insnijden. Zo

onderdelen van uw label controleren voordat u het

krijgt u een opeenvolgende reeks afgedrukte labels die

• USB-aansluiting

gaat afdrukken.

half zijn ingesneden en gemakkelijk een voor een kunnen
tijdbesparende koppelingen voor aansluiting op de pc.

Functies voor datum en tijd

kunnen worden afgedrukt door de vooraf ingestelde
bloklengte en de huidige lettergrootte te controleren.

Voor extra gebruiksgemak biedt de USB-poort

•

• Roteer- en afdrukfunctie

worden gestript.

• Seriële poort
De P-touch 9600 is voorzien van een real time klok,
De seriële poortaansluiting kan worden gebruikt voor
zodat u de datum en tijd direct kunt afdrukken en aan
het aansluiten van speciale industriële apparatuur,
de andere informatie op uw label kunt toevoegen.
zoals meteraflezers en spanningsmeters.
Bovendien kunt u deze functie gebruiken om data

• Weergave batterijspanning

vooraf te berekenen, bijvoorbeeld de datum over drie
weken vanaf vandaag of sinds het laatst afgedrukte

Aan de hand van de lichtsterkte van de weergave kan

label.

de gebruiker de spanning van de batterij controleren,
zodat deze tijdig opnieuw kan worden opgeladen.

Macrofunctie

Oplaadbare batterij

De acht gespecificeerde macrostations op het
toetsenbord kunnen worden gebruikt voor het
onthouden van snelkoppelingen naar
veelgebruikte labelformaten. Ze onthouden een
reeks opdrachten om u te helpen
labelbestanden sneller te formatteren.

De oplaadbare batterij kan het equivalent van
16 meter tape bedrukken, wat bijdraagt aan de
stand-alone waarde van de machine.

Vervolgens wordt de tekst opnieuw geformatteerd in
overeenstemming met de tapebreedte, waarna deze zo
vaak als mogelijk binnen de ingestelde lengte zal
worden afgedrukt.

Lettertypen en
grafische afbeeldingen

Compatibiliteit
Compatibiliteit
De pc-compatibele P-touch 9600 wordt geleverd met Ptouch Editor* - Brother’s superieure software voor het
bewerken van labels. Labelformaten kunnen met deze
software op het scherm worden ontworpen en bewerkt
voordat u de labels afdrukt.
Bovendien is de nieuwe P-touch Quick Editor tevens
verkrijgbaar als een downloadoptie voor gebruik met de Ptouch 9600. Deze software zal tekst die in andere open
applicaties is geselecteerd automatisch formatteren, zodat

Nieuwe functies
De nieuwe kenmerken van de
P-touch 9600 in combinatie
met de P-touch Editor software
leveren 2 nieuwe functies op.

Downloadfunctie

Flexibiliteit

Nadat er bestanden met labels zijn gemaakt, kunnen

Naast de lettertypen die worden geleverd met P-touch

bewerkbare velden in de lay-out worden geprogrammeerd

Editor, kunt u ook alle reeds op uw computer

alvorens de bestanden naar de P-touch 9600 worden

geïnstalleerde TrueType-lettertypen gebruiken.

geëxporteerd en daar worden opgeslagen. Zo kunnen

Met een resolutie van 360 dpi drukt de P-touch 9600

veelgebruikte labelformaten makkelijk worden geopend en

labels met grafische beelden van hoge kwaliteit af.

bewerkt zonder tussenkomst van een pc. Ook bedrijfslogo's
kunnen met deze functie worden opgeslagen, voor snelle
toegang tot populaire labelsjablonen - in een handomdraai.
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Database downloaden

de gegevens op de betreffende labelgrootte passen**. Zo
kunt u labels creëren die meteen kunnen worden

Dankzij geavanceerde communicatie tussen pc-

afgedrukt zonder dat ze verder bewerkt hoeven worden.

databaseapplicaties en de P-touch 9600, kan belangrijke

Kortom, een snelle en eenvoudige oplossing die voorziet

informatie op de pc snel in een labelformaat worden

in uw behoeften op het gebied van industrieel labelen.

omgezet. De superieure geheugencapaciteiten stellen u in
staat om gegevens van de pc op te slaan, zodat deze direct

* Bevat tevens de NIEUWE software SpotSn@p voor het

toegankelijk zijn en meteen kunnen worden afgedrukt.

vastleggen van beelden op uw scherm

Logo's en grafische afbeeldingen
Indien gebruikt met een pc, stelt de software u in staat bestanden, zoals
bedrijfslogo's en fotografische afbeeldingen, in uw labelbestanden te
importeren. Bitmap-, JPEG-, TIFF-, ICON- en Windows Meta-bestanden
kunnen allemaal in de P-touch Editor worden geïmporteerd en daarna op
een label worden afgedrukt. En aangezien de machine kan afdrukken met

**Software voor automatische controle van tapebreedte alleen

een resolutie van 360 dpi, kunnen talloze verschillende en professionele

voor Windows®.

labels worden gemaakt.

P-touch Quick Editor
P-touch Quick Editor is de ultieme software voor
het direct afdrukken van labels - met de
mogelijkheid om tekst uit andere applicaties te
lichten die op dat moment op uw pc worden
gebruikt..

Technische specificaties
Duurzame labels

Model P-touch 9600

Gelamineerde tapes van Brother
De tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die
samengevoegd één dunne, maar een uitzonderlijk sterke
en duurzame tape vormen. De letters en cijfers worden in
feite afgedrukt aan de onderkant van het laminaat met

6-36mm

behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt en
opgesloten tussen twee lagen PET(polyester) folie,

op uiteenlopende materialen (bijv. roestvrij staal, glas,
PVC, acryl, polypropyleen en met polyester gecoat hout).
Tapes voor gebruik met het model PT-9600 omvatten
onder meer 6 tapebreedten, variërend van 6 tot 36 mm,
en kunnen duurzame zelfklevende labels maken. Zo wordt

het gebied van labelen.

waardoor onverslijtbare tekens worden gecreëerd.

zijn niet alleen krasvast en weerbestendig, maar

36mm

kunnen ook temperaturen tussen de -50°C en
Schutblad

24mm

Kleefmiddel
Kleurlaagje voor de basisfolie

18mm

Basisfolie (PET)

12mm
9mm

Kleefmiddel (Acryl)
Belettering
Beschermend laminaat (PET) 38 µm

6mm

TZ Tapes
Bij alle TZ-tapes wordt hetzelfde kleefmiddel gebruikt, dat
voldoet aan de vereisten van alle industriële omgevingen.
In sommige industrieën is echter extra sterkte vereist en in
dergelijke gevallen biedt Brother een versie met een
krachtiger kleefmiddel dan de gelamineerde TZ-tape.
Uit tests blijken de extra klevende tapes beter te hechten

Speciale kenmerken van de PT-9600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid. Ze

de inwerking van zonlicht, vocht, olie en wrijving.

PC- en Macintosh-compatibele of stand-alone elektronische labelmachine
Groot backlit, semi-grafisch LCD-scherm (maximaal 20 tekens op 3 regels)
USB (V1.1) en RS-232 seriële poort (met ESC/P-emulatie)
Oplaadbare batterij
Weergave batterijspanning
Functie voor real time klok en tijdstempel
QWERTY-toetsenbord
Multifunctionele snijder
Functie voor roteren en afdrukken
Macrofunctie
Database downloaden
Downloadfunctie
Functie voor het wissen van alleen tekst

Afdrukmogelijkheden
voorzien in al uw industriële, professionele behoeften op

De unieke, gepatenteerde gelamineerde etiketten

maximaal 300°C weerstaan. Ze zijn bestand tegen

•
•
•
•
•
•
•

10 ingebouwde lettertypen
24 (+ automatisch) afdrukgrootten
18 afdrukstijlen
449 symbolen en clip-arts
9 typen barcode
Code 39, Interleaved 2/5, EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Codabar, EAN 128, Code 128.
Afdrukhoogte 27 mm
Kan op max. 16 regels afdrukken (36 mm tape)
Afdruksnelheid 20 mm/sec
Afdrukken met 360 dpi
Geheugen voor 10240 tekens (max. 100 bestanden)
30 kaders en opvulpatronen
Tabfunctie
Instelling voor labellengte (Auto / 0,6 - 99,9 cm)
Instelling voor tapemarge (0,2 - 9,9 cm)
Horizontaal en verticaal uitlijnen
In spiegelbeeld, verticaal en geroteerd afdrukken
Functie voor afdrukken van kopieën (1-999) en nummering
Valutaconverter
Automatisch uitschakelen
Regelbaar contrast van LCD-scherm

A

A

A

A

A

A

Software voor de pc

A

A

A

A

A

A

Labelopties

Wordt geleverd met:

• 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, 18, 24 en 36 mm
• Standaard tapelengte is 8 m*

•
•
•
•
•
•
•

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N.B. Niet alle tapekleuren zijn in elk land beschikbaar.

• Wordt geleverd met P-touch Editor, waarmee u extra grafische beelden en functies kunt gebruiken, plus alle lettertypen die reeds op uw computer geïnstalleerd zijn.

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

TZ-Tapes

bieden oplossingen voor

de moeilijkste en meest veeleisende
omgevingen.

Koffertje
Gebruikershandleiding
24 mm zwart op wit TZ gelamineerde tape
CD-ROM met P-touch Editor*
USB-kabel
Oplaadbare batterij (Ni-MH)
AC-adapter (AD-9000)

*Software voor Windows® beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Deens,
Zweeds en Noors. Software voor Macintosh alleen beschikbaar in het Engels.

