
D400 

Professioneel 
beletteringsysteem

Creëer snel en eenvoudig labels voor 
diverse toepassingen met het PT-D400 
beletteringsysteem. Dit compacte bureau 
model beschikt over een overzichtelijk  
LCD scherm en ingebouwde, bewerkbare 
labelsjablonen.

- LCD scherm met 3 regels van 15 tekens
- Breed PC toetsenbord
- Ingebouwde bewerkbare labelsjablonen  
  voor de meest gebruikte labeltoepassingen
-  Print labels van 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm 



D400

“  Het gebruik van duidelijke labels is 
belangrijk voor de efficiëntie binnen 
het kantoor. Met de PT-D400 
creëer je via het overzichtelijke  
toetsenbord en de geavanceerde 
labelfuncties snel en eenvoudig 
label op maat. “ 



D400

Veelzijdig beletteringsysteem

Belangrijke zaken snel en eenvoudig terug kunnen vinden is essentieel voor een organisatie. Met de  
PT-D400 creëert u duurzame, vervagingbestendige labels voor dossiers, archief mappen, USB sticks, 
back-up schijven en andere items binnen het kantoor. Dankzij het grote LCD scherm waarop het label 
vooraf bekeken kan worden en het brede PC toetsenbord, is het zeer eenvoudig om labels af te drukken in 
diverse kleuren en maten. Dankzij de hoge printsnelheid en het snijmechanisme maakt u snel een op maat 
gemaakt label voor elke toepassing. Dit beletteringsysteem is het ideale hulpmiddel als het gaat om het 
ordelijk houden van het kantoor, doormiddel van het duidelijke markeren van belangrijke  items met 
P-touch labels.

14 lettertypen en 99 kaders 
Meer dan 600 symbolen

LCD scherm met 
labelpreview functie 

Gebruikt 6 x AA batterijen 
of AC adapter 

Ingebouwde, bewerkbare 
labelsjablonen

Gebruiksvriendelijk  
PC toetsenbord

Print labels van 
3,5 – 18 mm breed

P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid
Brother P-touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een 
dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen 
(polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme 
temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat 
u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Duidelijk items labelen met duurzame P-Touch labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken zijn er diverse toepassingen voor 
slijtvaste en duurzame P-Touch labels. Enkele voorbeelden zijn: 

• Kabels en stekkers • CD’s en DVD’s • Kantoorbenodigdheden • Archiefmappen • Dossierkasten  
• Personeels- en bezoekersbadges • Bewegwijzering • Postkamers • Waarschuwing en signalering  
• Planken • Telefoon doorkiesnummers

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd
worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Voor uitgebreide specificaties en het volledige overzicht van alle P-touch producten, gaat u naar www.brother.nl

www.brother.nl

Specificaties
Inhoud verpakking

PT-D400 beletteringsysteem
18 mm zwart op wit tapecassette (4 meter) 
6 x AA/LR6 alkaline batterijen
Handleiding

Algemene functies
Display: LCD scherm - 3 regels van 15 tekens met print preview

Printsnelheid: 20 mm/sec

Maximale tape breedte: 18 mm / Maximale print hoogte: 15,8 mm

Handmatig snijmechanisme

Werkt op 6 x AA alkaline batterijen (meegeleverd) | oplaadbare batterijen (LR6/HR6) |  AC adapter

14 Lettertypen | 10 afdrukstijlen | 6 tot 42 pnt tekengrootte. Maximaal 5 regels per label

825 karakters | 617 symbolen | 99 kaders | 9 barcode protocollen

Herhaald printen: 1-9 | Automatisch nummeren: 1-9 | 10 ingebouwde sjablonen | Kabel labelfunctie

Geheugen
Maximaal 80 karakters per label

Maximaal 1100 tekens op 50 locaties

Algemeen

Gewicht en afmeting: 188mm (b) x 177mm (h) x 72mm (d) | Gewicht: 740 g

Optionele accessoires

AD-E001 AC adapter

Geschikt voor TZe tapecassettes van 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm

Labels maken


