
Handige labelprinter 
voor in en rondom het huis

•  Print labels met een breedte van 9 en 12 mm

•  Compact, draagbaar en lichtgewicht design

•  Ontwerp stijlvolle labels met de Deco Mode en 8 verschillende letterstijlen

•  Print 1 of 2 tekstregels per label

•  Opslaan van de drie meest gebruikte labels

www.brother.nl

M95



Belangrijkste kenmerken in één oogopslag

Print labels van 9 mm en 12 mm breed

Printen van 1 of 2 tekstregels

Speciale functies voor creatief labelen

Opslaan van de 3 meest gebruikte labels

Compacte, lichtgewicht design geschikt voor gebruik door zowel volwassenen als kinderen

De ideale labelprinter als het gaat om 
het ontwerpen en printen van labels 
voor alles in en rondom het huis. 
Lunchboxen, drinkbekers, schoolboeken 
en andere spullen kunnen allemaal van 
een naam worden voorzien, zodat deze 
niet kwijtraken en altijd gemakkelijk terug 
te vinden zijn. Perfect om te gebruiken 
in de keuken voor kruidenpotjes 
en andere opslagbakjes of om de 
etenswaren in uw koelkast of vriezer 
te labelen. Tevens zeer geschikt voor 
het labelen van ordners, archiefdozen 
en ander papierwerk, om zodoende 
meer overzicht te scheppen in uw 
administratie.



De P-touch M95 is een onmisbaar 
hulpmiddel voor gebruik in en rondom 
het huis en het thuiskantoor. Met de 
verschillende functies kunt u leuke en 
creatieve labels ontwerpen voor in de 
keuken, het kantoor aan huis, in de garage, 
de schuur of in de woonkamer.

Label archiefmappen, dozen, rekken en 
kasten zodat u meer overzicht krijgt in uw 
administratie en belangrijke informatie op 
het juiste moment snel kunt terugvinden.

Print eenvoudig en snel labels om de inhoud 
van uw kruidenpotjes en opslagbakjes 
te herkennen. Voorzie opslagbakjes voor 
levensmiddelen die u in de koelkast of de 
vriezer bewaart van een handig label, zodat 
u precies weet wat erin zit en tot wanneer 
het gebruikt kan worden. 

Brother M tapecassettes zijn verkrijgbaar 
in 9 mm en 12 mm breedte en in 
verschillende kleuren. Zo is er voor elke 
labeltoepassingen in en rondom het huis 
een geschikte tape verkrijgbaar. Waarom 
niet een aantal verschillende kleuren en 
breedtes in huis halen, zodat u deze achter 
de hand heeft ?

Iedere ouder weet dat kinderen regelmatig 
spullen zoals linialen, potloden, boeken, 
lunchtrommels of drinkbekers op school 
laten liggen of kwijtraken. Door de spullen te 
labelen met de naam van uw kind, zijn deze 
sneller en eenvoudiger terug te vinden.

Met de gebruiksvriendelijke Deco mode 
functie heeft u direct beschikking over acht 
standaard ontwerpen, waarmee u leuke 
labels kunt maken. Kies het standaard 
ontwerp, geef de gewenste tekst in en print 
het label met het gekozen ontwerp.

Compact en eenvoudig in  
gebruik

Schep overzicht in uw 
administratie

Het ideale hulpmiddel voor een 
overzichtelijke keuken

Tapes beschikbaar in diverse 
kleuren en maten

Handig voor het terugvinden 
van verloren schoolspullen

Creatieve labels met de Deco 
mode functie



1 lettertype, 8 letterstijlen
Horizontaal en verticaal tekst printen
9 kaders en 210 symbolen om uw labels te personaliseren

11,1 cm (b) x 15,6 cm (d) x 6,1 cm (h) | 0,25 kg

 12 mm zwart op wit gelamineerde tapecassette 

Print labels tot 12mm breed
203dpi printresolutie voor scherpe, leesbare tekst

Algemeen 

Specificaties

Afmeting en gewicht

Meegeleverd

3 geheugenlocaties om veelgebruikte labels op te slaan

Printsnelheid 7,5 mm/seconde
Printen van 1 of 2 tekstregels per label
Ingebouwd snijmechanisme
LCD display: 1 regel van 12 karakters

Gebruikers handleiding

M tapecassettes: 9 mm en 12 mm
Beschikbare tapecassettes

M-tape

9 mm M-K221 M-K222 M-K223 M-K521 M-K621

12 mm M-K231 M-K232 M-K233 M-K531 M-K631

Label ontwerpen

Contact:

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

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Tel: 020 - 545 12 51   Fax: 020 - 643 64 95 
Website: www.brother.nl
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