
Draagbare labelprinter

Met de draagbare P-touch H110 labelprinter 
voorziet u dossiers, planken, bureau-accessoires 
en vele andere items binnen het kantoor snel van 
een overzichtelijk label. Dankzij het compacte 
formaat is deze labelprinter eenvoudig mee te 
nemen en te gebruiken op elke willekeurige plek 
binnen of buiten uw bedrijf.

H110 

• Creëer binnen enkele seconden slijtvaste en kleurrijke labels met
een professionele uitstraling

• 10 afdrukstijlen, 253 symbolen en 15 kaders beschikbaar
• Inclusief 12 mm zwart op wit tapecassette
• Geschikt voor 3.5, 6, 9 en 12mm TZe cassettes

www.brother.nl



De P-touch H110 zorgt ervoor 
dat mijn kantoor overzichtelijk 
is en blijft. 
Belangrijke informatie is snel 
en eenvoudig te vinden dankzij 
handige en duidelijke labels op 
ordners, archiefdozen en 
ladenkasten.

H110 



Schep orde binnen uw 
kantoor met de P-touch 
H110

Labels ontwerpen
Creëer labels in uw  eigen stijl 
met keuze uit 3 lettertypen en
10 afdrukstijlen

Overzichtelijk LCD scherm

Bekijk het label met de labelpreview 
functie voordat u een afdruk maakt

15 Kaders 
Voeg een kader 

toe aan uw label

Kabelmarkering-functie 
Identificeer al uw apparatuur door 

het labelen van uw kabels.

Soft-touch toetsen
Typt sneller en nauwkeuriger

Lichtgewicht, compact design

Prettig om vast te houden  
en te gebruiken dankzij het  

ergonomisch ontwerp.

Duidelijk gelabelde items zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte werkplek. Dankzij het 
compacte ontwerp en de gebruiksvriendelijke functies maakt u eenvoudig en snel labels voor 
dossiers, cd hoesjes, stellingen, naambadges en vele andere items. Met een grote variëteit 
aan beschikbare afmetingen en kleuren is er voor elke toepassing een oplossing. De P-touch 
H110 is een onmisbaar hulpmiddel voor een geordend kantoor.

In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes 
verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch 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.

*Batterijen niet inbegrepen

AC-adapter aansluiting 
Bespaar de kosten van batterij met 
behulp van de optionele AC-adapter.

P-touch 
gelamineerde 
labels – ontworpen 
voor duurzaamheid.

253 symbolen
Benadruk uw boodschap

met symbolen 



Duidelijk items labelen 
met duurzame P-touch 
labels

Technische specificaties
Hardware 
16 karakters grafisch LCD scherm met labelpreview-functie

6x AAA (LR03) Alkaline batterijen (LR03 alkaline of HR03 oplaadbare Ni-MH) - (niet meegeleverd) 

Aansluiting voor het gebruik van de optionele AC-adapter

QWERTY toetsenbord voor snelle tekstinvoer

Label printen

Print labels tot 12 mm breed

Maximale afdrukhoogte 9,0 mm

Printresolutie 180 dpi voor scherp leesbare tekst

Maximale print snelheid 20 mm / sec

Handmatig ingebouwd snijmechanisme

Minimale label lengte: 30 mm | Maximale label lengte: 300 mm

Maximaal 2 aantal regels 

Kopie (herhaald) printen: 1-9

Print in spiegelbeeld om labels makkelijk en leesbaar te plakken aan de binnenkant van deuren of ramen 

Verticaal printen om makkelijk dossiermappen te labelen

Labelgeheugen

3 formaten, 10 afdrukstijlen en 3 karakter afmetingen 

253 symbolen

15 decoratieve kaders

15 geheugenlocaties om regelmatig terugkerende labels op te slaan 

Kabellabel-functie om gemakkelijk stekkers en kabels te labelen 

Afmetingen en gewicht

111mm (w) x 204mm (d) x 58mm (h) | 400 kg 

Meegeleverd

PT-H110 beletteringsysteem

12 mm zwart op wit gelamineerde tapecassette (4m) 

Handleiding

Ondersteund types tape

Tape formaten: TZe tape 3.5, 6, 9, 12 mm

Optionele accesoires

AD-24ES AC adapter
TC4 tape cutter

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95. 
Website: www.brother.nl

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

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

•Kabels en stekkers •cd en dvd hoesjes •Kantoorbenodigdheden
•Archiefmappen •Dossierkasten •Personeel- en bezoekerbadges
•Bewegwijzering •Postkamers •Waarschuwing en signalering •Magazijn
stellages •Telefoon doorkiesnummers

Voor gedetailleerde specificaties en de 
volledige reeks producten, kunt u terecht op: 
www.brother.nl

PT-H110-161116


