H110

Håndholdt
Labelprinter
Få orden på dine kontormapper, CD-kassetter, hylder og
andre kontorartikler med P-touch H110

• 	Design holdbare, farverige labels på få sekunder
• 	10 skrifttyper, 253 symboler, 15 rammer
• 	Leveres med 12 mm sort på hvid tapekassette
• 	Printer på 3.5, 6, 9 og 12 mm brede labels

www.brother.dk

H110

“PT-H110 sikrer, at der er
orden på mit kontor og giver
mig mulighed for hurtigt at
finde vigtige sagsmapper,
opbevaringsbokse og andre
kontorartikler”

Hold orden på kontoret
med PT-H110

Optimér din arbejdsdag ved tydeligt at opmærke sagsmapper, CD-kassetter, hylder,
arkivskabe og personlige ejendele med en Brother P-touch label. Den kompakte håndholdte
PT-H110 er ideel til brug på kontoret. P-touch H110 kan anvende en bred vifte af TZe-tape i
forskellige bredder og farver, hvilket gør den praktisk talt uundværlig.

Letlæseligt display
Se din label, før du printer.

Kompakt design

Ergonomisk design, så den
ligger godt i hånden.

3 fonte & 10 skrifttyper
Sæt et personligt præg på dine labels.

Kabelopmærkning

Opmærk dit udstyr og få styr på dine
kabler.

15 rammer

PC-lignende tastatur
Det velkendte layout gør det nemt og
hurtigt at indtaste tekst.

Personalisér dine labels ved at tilføje
en dekorativ ramme.

Tilslutning af AC-adapter
Spar batteriudgifter ved at bruge
en AC-adapter (Købes separat).

Over 250 symboler

Anvend på dine labels for at
understrege dit budskab.
*Batterier medfølger ikke

P-touch
laminerede labels designet til at holde

Brother P-touch lamineret TZe-tape består af seks lag, som danner en tynd, virkelig robust label.
Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm).
Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå selv de barskeste omgivelser.

Opmærk dine
kontorartikler med
en slidstærk P-touch
label

I hjemmet, på kontoret, i skolen, i butikken og på andre typer arbejdspladser er der
brug for slidstærke og holdbare P-touch-labels. De kan med fordel bruges her:
Kabler og stik - CD'er og DVD'er - USB-nøgler - kontorartikler - sagsmapper medarbejder- og gæstenavneskilte - arkivskabe - skiltning - postrum - opslagstavler
- hyldeopmærkning - lokalnumre (telefon).

PT-H110 Funktioner / Specifikationer
Hardware funktioner
Grafisk 16-tegns LCD-display med forhåndsvisning
Anvender 6 x AAA-batterier (LR03 Alkaline eller HR03 genopladelige Ni-MH)
Tilslutning med AC-adapter. (Købes separat)
PC-lignende QWERTY- tastatur for hurtig indtastning

Labelprint
Printer labels op til 12 mm bredde
Maksimum printhøjde på 9 mm for letlæselige labels
180 dpi printopløsning for skarp, læselig tekst
Hurtig printhastighed på 20 mm/sek.
Indbygget manuel kniv
Minimum labellængde: 30 mm | Maksimum labellængde: 300 mm
Printer op til 2 linjer pr. label
Antal kopier: 1-9
Omvendt print, så du kan skabe labels, der kan klæbes på den indvendige side af glasruder
Lodret printmode til opmærkning af mapperygge

Labeldesign
3 fonte, 10 skrifttyper og 3 skriftstørrelser til kreativ opmærkning
253 symboler
15 dekorative rammer
Plads til lagring af dine 15 mest brugte labels
Kabelopmærkningsfunktion for let at identificere stik og kabler

Dimensioner og vægt
111 mm (b) x 204 mm (d) x 58 mm (h) | 0,40 kg

I kassen
PT-H110 håndholdt labelprinter
12 mm sort på hvid lamineret tapekassette (4 m)
Brugsanvisning

Understøttende tape-typer
TZe-tapekassetter: 3,5 mm-12 mm

Valgfrit tilbehør
AD-24ESEU AC-adapter
TC4-tapekniv
Find detaljerede specifikationer og hele
sortimentet på:
www.brother.dk

Forhandler

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
Dk-2635 Ishøj
Danmark
Telefon: 43 31 31 31
Alle specifikationer er korrekte på printtidspunktet. Brother er Brother Industries Ltd.'s registrerede
varemærke. Brand-produktnavne er registrerede varemærker hos de respektive virksomheder.
Labelbilleder er kun brugt til illustration og nogle funktioner vil muligvis ikke være relevante for den viste
model. Produktspecifikationer kan ændres. Med forbehold for fejl og udeladelser.
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