4Kleuren

900+
Clip-art afbeeldingen
De snelste en makkelijkste manier
om stempels te produceren….
En winst te maken!

15+
Stijltypes

87
Kaderstijlen

Hardware kenmerken:

Software kenmerken:

• Xenon Flash Technologie
• LCD display 1x15 karakters

• Windows 2000 Professional, XP Professional, XP
Home Edition, Vista compatible

• Creëert een stempel met geïntegreerd stempelkussen
in enkelen minuten*

• Importeert BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF
bestanden

• Lade voor kladafdruk-velletjes (tot 50 kladafdruk-vellen)

• Ondersteunt alle True Type fonts

• Creëert identificatielabels voor makkelijke
stempelherkenning

• Digitaal fotobeeld ondersteuning

• Seriële en USB interfaces

• Meer dan 150 professioneel ogende stempelopmaken

• Superieure grafische tekenfuncties

• Ingebouwde AC voeding 220 - 240V
* Stempels hebben een uithardingtijd nodig na fabricatie alvorens ze gebruiksklaar zijn.

Uw Officiële Brother Stampcreator PRO™ distributeur :
V’nS Group B.V.
Stempels en toebehoren
Wilgenkade 1
3992 LL Houten
Tel.: 030-850 70 50
Fax: 030-850 70 40
Website:http://www.stampcreator.nl
E-mail: stampcreator@vnsgroup.nl
Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel: +31(0)20 – 545 12 51
Fax: +31(0)20 – 643 64 95
Website: www.brother.nl
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.

SC-2000
nu met USB

Professioneel systeem om stempels te maken

Maak een goede indruk met uw resultaten
Of u nu een gevestigde stempelfabrikant bent, uitbater van een copy shop of express service,
leverancier van kantoorbenodigdheden of u bent uw eigen zaak aan het oprichten, wij stellen u
een toestel voor dat echt indruk zal maken. De Brother Stampcreator PRO™ produceert
zeer snel stempels met geïntegreerd inktkussen, wat het tot het meest
winstgevende toestel op de markt maakt.
Dit revolutionair eenvoudige systeem bestaat uit kwalitative
componenten, die een levenslange, probleemloze werking
en betrouwbaarheid verzekeren.

SC-2000
nu met USB

Bovendien is de compacte Brother Stampcreator PRO™
draagbaar, zodat u uw express service maximaliseert met
een minimum aan plaatsinname.

6eenvoudige stappen om een stempel aan te maken
1Creëer een opmaak

Start de Stamp Editor Software op. Creëer vervolgens de opmaak die u of uw klant
wenst, deze kan tekst, grafieken, foto’s, logo’s of zelfs handtekeningen bevatten.

Verschillende stempelformaten
11
12mm
x
12mm

34mm x 58mm
20mm
x
20mm

2Unieke beeldoverdracht

De Stampcreator PRO™ zal onmiddellijk de opmaak op uw computerscherm
overzetten naar een transparante film, die automatisch wordt opgeladen vanuit de
interne toevoerlade.
De 600 dpi thermische transferafdrukken zullen elk detail van uw opmaak weergeven.
Wanneer u het venster opent, zal u de stempelfilm zien, die belicht wordt door de
Xenon Flash Lamp.

10mm x 60mm

30mm x 30mm
22mm x 60mm

Gebruiksvriendelijk
De Brother Stampcreator PRO™ is uiterst gebruiksvriendelijk. Een professionele
stempel aanmaken neemt maar een paar minuten in beslag, wat u een voorsprong
geeft op uw concurrenten. Uw klant wenst snel een stempel met handtekening,
illustratie, tekst, logo of zelfs foto, en dit terwijl hij wacht? Geen nood, u heeft het
perfecte materiaal in huis om hem een professionele en snelle dienst te verlenen.
Elke opmaak die u op een PC kan creëren, kan de Brother Stampcreator PRO™
naar een stempel overzetten.

Totale flexibiliteit
Niet alleen kan uw klant in een mum van een tijd beschikken over een
gepersonaliseerde stempel hij kan ook kiezen tussen 11 verschillende formaten en
4 verschillende kleuren; zwart, blauw, rood en groen* Er zijn meer dan 150
voorgevormde stempelontwerpen beschikbaar waaruit u en uw klant kunnen
kiezen, of die als basis kunnen dienen voor een individuele opmaak. Eenvoudiger
kan niet.

3Plaats een blanco stempel

14mm x 38mm
27mm x 70mm

Plaats een blanco stempel in het voorziene stempelmagazijn boven de Xenon Flash
belichtingslamp.

40mm x 40mm

4Sluit het stempelmagazijn

40mm x 90mm

Wanneer de klep van het stempelmagazijn gesloten wordt, wordt de Xenon Flash
automatisch in werking gesteld.
18mm x 50mm

Begrijpelijk dat de Stampcreator PRO™ een goede indruk zal maken op uw
resultaten.

5De volledige stempel
Stempelspecificaties:
• Uitstekende kwaliteit verzekerd met een professionele 600 dpi resolutie.

Het oppervlak van de stempel bestaat uit lichtgevoelig rubber speciaal ontworpen
voor de Brother Stampcreator PRO™.Het licht van de Xenon Flash veroorzaakt het
afsluiten van duizenden microporiën in het stempeloppervlak. Enkel de poriën
beschermd door de zwarte druk op de positieve master zullen open blijven.

• Totale flexibiliteit met 11 verschillende stempelformaten in 4 kleuren*.
• Geen inktvlekken of besmeurde vingers, stempels met geïntegreerd inktkussen
(geen afzonderlijke inktkussens nodig) die een scherpe, droge, duidelijke
afdruk geven.
• Duurzaam, gaat tot 50.000 afdrukken mee, mits correcte inkt-hervulling!
• Dankzij een beeld opgebouwd uit microporiën, krijgt u steeds dezelfde
perfecte afdruk.
• Deze microporiën garanderen ook een constante inktoverdracht, een constante
indruk verzekerd!
• Een snelle, gemakkelijke en nette inkt-hervulling.
* Wend u tot uw lokale dealer voor info over beschikbaarheid.

6Gebruiksklaar

Wanneer u de stempelhouder vast neemt en naar beneden drukt, wordt het inktzakje
dat zich onderaan in de stempel bevindt, geopend. Hou de stempel rechtop om al de
inkt te laten wegvloeien. Na een korte uithardingtijd* is de inkt geabsorbeerd door het
stempelkussen en is deze klaar voor gebruik. Het identificatielabel voor de stempel
kan op dezelfde manier geprint worden door de Stampcreator PRO™.
* De uithardingtijd is de tijd die de stempel nodig heeft na de fabricatie om gebruiksklaar te worden. De uithardingtijd kan licht
variëren naargelang de kleur van de stempel, het formaat en de kamertemperatuur. Om deze tijd in te korten, houdt u best de
stempel rechtop in een warme omgeving.

Rentabiliteit, eenvoud, flexibiliteit
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