
OVERZICHTELIJK DE ZOMER TEGEMOET

H75 beletteringsysteem

MET ONS ALL-INCLUSIVE BELETTERINGSYSTEEM
H75

Display 1 regel van 12 karakters

Toetsenbord ABC

Max. print hoogte 9mm

Printresolutie (dpi) 180

Printsnelheid (mm/sec) 10 mm/sec

Geheugen (aantal karakters) 720

Max. aantal karakters per label 80

Snijmechanisme Handmatig

Lettertypen 1

Print formaten 5 (x 3 breedtes)

Print stijlen 8

Kaders en randen 5

Onderstrepen Ja

Regels per label (max.) 2

Verticaal afdrukken Ja

Gespiegeld afdrukken Ja

Herhaald afdrukken Ja

Opeenvolgend nummeren 1-9

Tijd en datum printen Ja

Afdrukvoorbeeld Ja

Programmeerbare labellengte Ja

Adapter Optioneel

Adapter type AD-24ES

Batterijen 6 x AAA Alkaline (LR03) (meegeleverd)

Kleur Blauw

Gewicht 365gr

Afmetingen (w x d x h) mm 107 x 203 x 57mm

Tape type TZe

Tapebreedte 3.5/6/9/12mm

Leverbaar in de 
volgende kleuren

Specification PT-H75

U kunt direct op pad dankzij de meegeleverde 
tape en batterijen. Met de H75 labelt u 
supersnel allerlei items van lunchboxen tot 
mappen en van schoolboeken tot kleding 
(met iron-on textieltape).…hierdoor houdt u 
meer tijd over voor de belangrijke dingen in 
het leven.
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Het nieuwe P-touch H75 
beletteringsysteem

OVERZICHTELIJK DE ZOMER TEGEMOET



Functies en voordelen
•	Draagbaar waardoor u sneller kunt 

organiseren en inpakken

•	Print één label of meerdere 
exemplaren van hetzelfde label

•	Wees creatief - keuze uit vele tekens, 
symbolen en kaders voor een 
persoonlijk tintje

•	Via het grote display kunt u een preview 
bekijken van het label voor u afdrukt

•	Print gedetailleerde labels met 
maximaal twee regels tekst

•	Maak uw label op maat met keuze uit 
vier verschillende tape breedtes

•	Ingebouwde tijd- en datumfunctie 
ideaal voor snel en eenvoudig labelen 
van etenswaren, die u wilt invriezen  
of bewaren

Zeer duurzame labels 
P-touch gelamineerde labels zijn tot 
het uiterste getest en bestand tegen de 
invloed van hitte, kou, water, slijtage en 
chemicaliën - speciaal ontworpen om 
lang mee te gaan. 


