Labelprinter voor
naambadge
Verbeter de veiligheid en efficiëntie door
bezoekers van bedrijven of evenementen
te voorzien van een identificatiebadge of
gebruik de printer voor het afdrukken van
toegangskaarten voor evenementen

QL-820NWBVM
www.brother.nl

De Brother QL-820NWBVM
labelprinter voor naambadges
biedt extra veiligheid en efficiëntie,
door badges te printen voor gasten
binnen organisaties of bezoekers die
evenementen bijwonen.

Voorzie gasten en bezoekers bij de receptie of bij de ingang van een event, snel en efficiënt van
een professionele naambadge. Voer de gegevens eenvoudig in via de meegeleverde Brother
P-touch Editor labelontwerp-software voor pc of Mac, of download de Brother iPrint&Label app
om dit vanaf een tablet of smartphone te doen. Print de gegevens vervolgens op niet-klevende
naambadge kaarten met behulp van de meegeleverde doorlopende papierrollen. Plaats de kaarten
daarna in clip-on badgehouders, zodat bezoekers gemakkelijk te herkennen en te identificeren zijn.
Door het plaatsen van foto’s, logo’s en barcodes kunnen naambadges volledig op maat worden
ontworpen en ook worden gebruikt om bezoekers toegang te geven tot bepaalde ruimtes binnen
de organisatie of een event, zoals onderdelen van een tentoonstelling.
Het is ook mogelijk om te upgraden naar een volledige oplossing met behulp van visitor
management software en apps van derden*. Hiermee kunnen gasten ter plaatse en achteraf
worden gemonitord, wat een breed scala aan extra voordelen kan bieden.

* Controleer altijd vooraf of gebruikte apps van derden de QL-820NWBVM of QL-820NWB ondersteunen

Printen in zwart en rood
De QL-820NWBVM kan ook gebruik maken van
Brother DK-22251 labelrollen, waarmee in zwart en
rood geprint kan worden. Zo kan belangrijke informatie,
zoals ‘geldig op’ data en toegangscodes, extra worden
benadrukt op naambadges en toegangsbewijzen.

Zelfklevende naamlabels
die op kleding aangebracht
kunnen worden
Als alternatief voor niet-klevende rollen zijn de
Brother DK-11234 zelfklevende naambadge labels
ontwikkeld, die rechtstreeks op kleding geplakt
kunnen worden. Omdat er geen clip-on badgehouder
nodig is, zijn de zelfklevende kledinglabels ideaal
om te gebruiken voor evenementen. Als gasten en
bezoekers vertrekken, kunnen ze het label eenvoudig
verwijderen en weggooien.

Flexibele toepassingen
Naast bezoekersbadges en toegangskaarten is het
met de QL-820NWBVM ook mogelijk om labels
te maken voor het archiveren van documenten,
het verzenden van enveloppen en pakketten,
het identificeren van rekken en stellingen plus
meer toepassingen binnen een dynamische
kantooromgeving.

Diverse
verbindingsopties
beschikbaar
Met hoge printsnelheid en diverse verbindingsopties
is de QL-820NWBVM de beste in de categorie
labelprinters, die geschikt zijn voor deze
toepassingen. Dankzij de flexibele connectie
mogelijkheden heeft de gebruiker zelf de keuze welke
verbinding of apparaat er wordt gebruikt.

USB aansluiting om lokaal af te drukken
vanaf een pc of Mac
Netwerkverbinding om te printen vanaf
elke pc of Mac binnen het kantoor of de
organisatie
Wi-Fi en Bluetooth® om snel en eenvoudig
draadloos verbinding te maken en te
printen vanaf een tablet of smartphone en
vanaf computers en laptops

Brother DK rollen zijn verkrijgbaar als voorgestanste labels en
doorlopende tape die exact op de juiste lengte afgesneden kan
worden. (tot 1 meter lang). Er zijn zowel zelfklevende doorlopende
taperollen beschikbaar, als niet-klevende papierrollen. Er zijn ook
duurzame witte, gele of transparante filmrollen verkrijgbaar en een
rol waarmee zowel zwart als rood geprint kan worden.

DK
assortiment

DK voorgestanste labels

Materiaal

Kleur

Formaat

Artikelnummer

Zelfklevende naambadge label (260 labels/rol)

Papier

Wit

60 x 86 mm

DK-11234

Standaard adreslabel (400 labels/rol)

Papier

Wit

29 x 90 mm

DK-11201

Groot adreslabel (400 labels/rol)

Papier

Wit

38 x 90 mm

DK-11208

Klein adreslabel (800 labels/rol)

Papier

Wit

29 x 62 mm

DK-11209

Verzendlabel (300 labels/rol)

Papier

Wit

62 x 100 mm

DK-11202

Map label (300 labels/rol)

Papier

Wit

17 x 87 mm

DK-11203

Multi purpose label (400 labels/rol)

Papier

Wit

17 x 54 mm

DK-11204

Vierkant label (1000 labels/rol)

Papier

Wit

23 x 23 mm

DK-11221

CD/DVD label (100 labels/rol)

Film

Wit

58 mm

DK-11207

Rond label (1200 labels/rol)

Papier

Wit

12 mm

DK-11219

Rond label (1000 labels/rol)

Papier

Wit

24 mm

DK-11218

DK Doorlopende tape - 30,48 meter

Materiaal

Kleur

Formaat

Artikelnummer

Doorlopende tape

Papier

Wit

12 mm

DK-22214

Doorlopende tape

Papier

Wit

29 mm

DK-22210

Doorlopende tape

Papier

Wit

38 mm

DK-22225

Doorlopende tape

Papier

Wit

50 mm

DK-22223

Doorlopende tape

Papier, niet-klevend

Wit

54 mm

DK-N55224

Doorlopende tape

Paper

Wit

62 mm

DK-22205

Doorlopende tape

Papier, verwijderbaar

Wit

62 mm

DK-44205

Doorlopende tape

Papier, verwijderbaar

Geel

62 mm

DK-44605

DK Doorlopende tape - 15,24 meter

Materiaal

Kleur

Formaat

Artikelnummer

Doorlopende tape

Film

Wit

29 mm

DK-22211

Doorlopende tape

Film

Wit

62 mm

DK-22212

Doorlopende tape

Film

Geel

62 mm

DK-22606

Doorlopende tape

Film

Doorzichtig

62 mm

DK-22113

Doorlopende tape - zwart/rood

Papier

Wit

62 mm

DK-22251

Oplaadbare Lithium-ion batterij eenheid (PA-BU-001)
Deze oplaadbare Lithium-ion batterij eenheid kan worden gebruikt voor de QL-820NWB en
QL-820NWBVM, zodat er labels geprint kunnen worden zonder vaste stroomvoorzieningen.
Ideaal voor gebruik op trollies of karren, of voor het printen van naambadges tijdens een
event. Deze batterij beschikt over een snelle laadtijd van minder dan 2,5 uur en met een
volledige lading is het mogelijk om tot 4.300 labels in zwart-wit of 1.400 labels in kleur te
printen*.
* Doorlopend printen via USB bij volledig opgeladen batterij

Specificaties

QL-820NWBVM

Meegeleverde items
In de verpakking

QL-820NWBVM label printer voor naambadge
3 x DK-N55224 niet-klevende rollen (30,48 meter lengte per rol)
USB kabel
AC adapter en stroomkabel
Documentatie

Printen en papier
Print technologie

Direct thermisch met 2 kleuren printmogelijkheid

Print resolutie

300 x 300 dpi (standaard) / 300 x 600 dpi (hoge resolutie modus)

Printsnelheid (1 kleur)

Max 176 mm/sec (gelijk aan 110 standaard adreslabels/minuut)

Printsnelheid (2 kleuren)
Labelbreedte
Maximale printbreedte
Maximale printlengte
Type papiersensor
Snijmechanisme
Labelsoorten

Max 24 mm/sec (gelijk aan 15 x 90 mm doorlopende tape/minuut)
12 mm - 62 mm
60,96 mm
1 meter
Reflecterend
Ja (volledig / type guillotine)
DK rollen (DK voorgestanste labels / DK doorlopende tape)

LCD
Type

320 x 120 pixels grafische LCD met backlight

Verbindingen
USB
USB host beschikbaar
Bluetooth
Bluetooth profielen

USB 2.0 Full speed
Ja (HID class)
Bluetooth 2.1+EDR
SPP (Serial Port Profile)
OPP (Object Push Profile)
BIP (Basic Imaging Profile)
HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)

iOS en Android ondersteuning

Ja

Draadloze verbinding (WLAN)

IEEE802.11b/g/n

Draadloze beveiliging (WLAN)

WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES),
LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES),
PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES),
EAP-TLS (TKIP/AES)

Airprint

Ja

Geheugen
Flash (voor label templates)

6 MB

Locaties (voor label templates)

255

Stroom
Voeding
Batterij (optionele accessoire)
Printcapaciteit batterij
Oplaadtijd battery

100-240V AC externe adapter (automatische omschakeling)
Li-thium batterij (PA-BU-001)
4.300 labels (zwart/wit) / 1.400 labels (2 kleuren)
Minder dan 2 uur en 30 minuten

Afmeting en gewicht
Afmeting

125 (b) x 234 (h) x 145 (d) mm

Gewicht

1,16 kg

Software / Firmware
Ondersteunde besturingssystemen
(Ga naar http://support.brother.com voor de nieuwste
downloads en ondersteuning)

SDK beschikbaarheid
(ga naar http://www.brother.nl/bdc)

Ondersteunde printer commando’s

Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
Windows server® 2008 / 2008 R2 / Windows® server 2012
/ 2012 R2
Android 4.1 of recenter (SDK)
iOS 6 of recenter (alleen via SDK)
iOS 8 of recenter (Brother iPrint&Label)
b-PAC (voor Windows)
Brother Print SDK voor Android™
Brother Print SDK voor iPhone/iPad (voor iOS)
ESC/P
P-touch template
Raster

Barcode protocollen
(met behulp vsan P-touch Editor)

CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8,
ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard,
RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked),
PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro),
Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5)
RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI /
QR Code (model 1, model 2, micro QR)
PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix
(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec

Barcode protocollen
(ingebouwde printer firmware)

Ingebouwde lettertypen

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13),
EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded
Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro),
Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION

Bitmap lettertypen: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham
Lettergroottes: 24, 32, 49 dots
Outline lettertypen: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels
Lettergroottes: 33-400 punten (22 formaten)

Contact:

www.brother.nl

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
Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

