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QL-500QL-500
Professionele labeloplossing

NIEUWE EENVOUDIG 

TE STRIPPEN
 LABELS

TOT

LABELS PER MINUUT*
50

SCHERPE PRINTS
DPI300

PRINT LABELS TOT

62mm
  HOOGTE

* Standaard adreslabels 

GEEN PAPER JAMS
GEEN INKT OF TONER NODIG
GEEN TAPEVERSPILLING



Eenvoudig te
plaatsen rollen
Plaats de rol en u
bent klaar om te
printen

Handmatige snijder
Snijdt labels snel en
soepel

Direct Thermal print
technologie
voorkomt toner, inkt
en printlint kosten

USB poort
Eenvoudig aan
te sluiten op
uw PC

P-touch QL-500

Snel printen van hoge kwaliteit labels

Print met een snelheid van maximaal 50 labels per minuut*

Inclusief P-touch Editor software die u in staat stelt labels te
maken met uw eigen layout met barcodes, afbeeldingen,
true type lettertypes en speciale formaten (inclusief kaders
en tabellen)

Selecteer, klik en print optie voor het printen van labels
vanuit populaire Microsoft Office applicaties zoals Outlook®,
Word® en Excel®

Direct Thermal print technologie voorkomt toner, inkt en
printlint kosten

Label sjablonen - voor het snel maken van labels

Volledige netwerk connectiviteit, 
optionele PS-9000 printserver, 
maakt het mogelijk de QL-500 
binnen een werkgroep te delen.

*Standaard adreslabels

De Brother QL-500 Label printer. Sneller, veelzijdiger
en eenvoudiger te gebruiken - een nieuw niveau van
label print prestaties.

De Brother QL-500 Label Printer

brengt label printen naar een nieuw

niveau. Of u nu één of meerdere

labels nodig heeft, het is de snelste,

eenvoudigste en meest veelzijdige

manier om direct vanaf uw PC labels

te printen. Ideaal voor het printen van

adres & verzendlabels, signalering &

banieren, deze machine heeft

unieke labelflexibliteit en kan

printen op zowel Die-Cut labels als

Continue Lengte Tape. 

Geen paper jams, geen inkt of

De P-touch QL-500 inclusief:
• 2 starter rollen

-1 x DK Die-Cut standaard adres rol 
(100 labels, 29mm x 90mm)
-1 x DK Continue Lengte Tape rol 
(62mm x 8m)

• Snelstart gids

• Label opvangtray

• Reinigingssheet (voor de print rol)

• CD Rom (Software/Driver/Gebruikershandleiding)

• Voedingskabel

• USB kabel



Een totale veelzijdige 
label oplossing

De Brother QL-500 maakt het eenvoudig
om zelf labels op te maken voor een grote
verscheidenheid aan applicaties, inclusief:
dossiers & hangmappen, signalering,
enveloppen & pakketjes, badges,
schappen, opslag, retail, barcodes, CD’s
en video’s.

www.P-touch.com

toner nodig, geen tapeverspilling

1 Selecteer, klik en print
(Print direct vanuit Microsoft Word®, Excel®

en Outlook®)

Twee eenvoudige manieren om
labels te maken

OF

2 Word creatief en ontwerp uw eigen
labels met onze label design software

Zoom in en zie
uw label-
ontwerp
alvorens deze
geprint wordt

Label
sjablonen met
geavanceerde
tekst editing
mogelijkheden

Klik simpelweg op het
P ikoon en de tekst op
uw scherm wordt naar
de label software
getransporteerd.

Print labels
vanuit populaire
Microsoft®
Office®

programma’s 



Contact:

2 starter rollen

- 1 x DK Die-Cut standaard adres rol (100 labels, 29mm x 90mm)

- 1 x DK Continue Lengte Tape rol (62mm x 8m)

Snelstart gids

Label opvangtray

Reinigingssheet (voor de print rol)

CD Rom (Software / Driver / Gebruikershandleiding)

Voedingskabel

USB kabel

P-touch QL-500
Kies de juiste label
voor de klus
De P-touch QL-500 biedt een reeks
labels en tapes die bij bijna elk
gebruik passen.

a

Standaardadres label
DK-11201 | 400 labels/rol 29mm x 90mm

Verzend label
DK-11202 | 300 labels/rol 62mm x 100mm

Klein adreslabel
DK-11209 | 800 labels/rol 
29mm x 62mm

Groot adreslabel
DK-11208 | 400 labels/rol 38mm x 90mm

Multi Purpose label
DK-11204 | 400 labels/rol 17mm x 54mm

Smalle Tape
Witte tape DK-22214 12mm x 30.48 m (Thermisch papier)

Medium Tape
Witte tape DK22210 29mm x 30.48 m (Thermisch papier)
Witte tape DK-22211 29mm x 15.24 m (Duurzame film)

Brede Tape
Witte tape DK-22205 62mm x 30.48 m (Thermisch papier)
Witte tape DK-22212 62mm x 15.24 m (Duurzame film)
Gele tape DK-22206 62mm x 15.24 m (Duurzame film)
Heldere tape DK-22113 62mm x 15.24 m (Duurzame film)

Map label
DK-11203 | 300 labels/rol 17mm x 87mm

CD/DVD label
DK-11207 | 100 labels/rol   58mm o
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27 Fairtrees Rd

Peteston
Lancashire
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 NO SMOKING

Continue Lengte Tape is ideaal
voor het maken van signalering
en banieren. Met Continue Lengte
Tape kunt u labels tot 62mm hoog
en tot 1 meter lang maken.

Inhoud:

DK Continue Lengte Tapes
(Thermisch papier / Duurzame Film)

Systeemeisen

Computer PC compatible

Besturingssysteem Windows: 98SE/ME/2000 Pro/ XP Pro/XP Home

Processor Intel  Pentium  266 MHz of hoger 
(700 MHz of haoger aanbevolen)

Geheugen (RAM) Windows 98SE/ME: 64MB of meer
Win 2000 Pro/XP: 128MB of meer

Vrije ruimte op Harddisk 70MB of meer

Interface USB 1.1 of hoger

Overige CD Rom drive voor installatie

Monitor SVGA, hoge kleuren of een hogere videokaart

DK Die-Cut labels
(Thermisch papier)

 

Durable
Film
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Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.


