
2730VP

P-touch 2730VP 
Professionel labelmaskine 
med pc-tilslutning 
Print i høj kvalitet i op til 24 mm bredde 
– selv fra din pc.  Aldrig har det været 
lettere at fremstille slidstærke labels –  
når som helst og hvor som helst!

P-touch 2730VP Tekniske specifikationer

Forhandler

  Pc-tilslutning - design og print labels fra din pc
  Letlæseligt grafisk LCD-display med baggrundslys
  Leveres inkl. 24 mm sort på hvid tapekassette (4 m)  
   og AC-adapter
  Printer 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm labels

De viste labeldesign er kun til illustration. Visse tapestørrelser og -farver fås ikke i alle lande.

Specifikationer

Vægt (uden batterier)
Dimensioner (mm)
Tastatur
Antal taster
Kniv
Strømforsyning

USB-interface til PC/Mac-tilslutning
Indbygget ur med batteri-backup
Tekst-reminder
LCD-display
Label forhåndsvisning
Tapestørrelser
Maks. printhøjde
Printhastighed
Fonte

Stilarter

Antal rammer
Vandret justering
Spejlvendt print
Lodret print
Tegnstørrelser (pkt.)
Print antal linjer
Maks. antal tekstblokke
Antal tegn
Antal symboler
Labellængde
Stregkodeprint /- formater

Autoformater
Antal labeludvalgs-design
Teksthukommelse
Kopiprint
Fortløbende nummerering
Sprog (LCD-display)

Skift måleenhed (cm/inch)

0,88 kg
177 (B) x 70 (H) x 238 (D)
QWERTY
68
Automatisk
8 x AA-alkaline batterier (LR6), 
AC-adapter (medfølger)
Ja
Ja
Ja
16 tegn x 3 linjer med baggrundslys
Ja
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm TZ tape
18,0 mm
10 mm / sekund
8 (Helsinki / Brussels / Florida / 
Calgary / US / Los Angeles /  
San Diego / Belgium)
Normal / Fed / Kontur / Skygge / Solid 
/ Kursiv / Kursiv fed / Kursiv kontur / 
Kursiv skygge / Kursiv solid / Lodret 
20
Venstre / Centreret/ Højre / Justeret
Ja
Ja
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42 /48
7
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 / 
EAN-13 / GA1-128 / UPC-A / UPC-E / 
I 2-5 / CODABAR
42
55 + 20 downloadede fra internettet
2.800 tegn i 99 filer
1 - 99 kopier
1 - 99 numre
Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, 
Italiensk, Spansk, Portugisisk, 
Dansk, Norsk, Svensk, Finsk, 
Ungarsk, Tjekkisk, Polsk, Rumænsk, 
Slovensk, Slovakisk, Kroatisk, 
Tyrkisk
Ja

Systemkrav     

Styresystem

Interface

Harddisk pladskrav

Hukommelseskrav

Grafikkort
Andet
Microsoft Office understøttelse  
til P-touch add-in

Microsoft Windows XP SP3  
eller nyere
Microsoft Windows Vista Microsoft 
Windows 7
Mac OS X 10.4.11 - 10.6
Windows: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Windows: 70 MB eller mere
Mac: 100 MB eller mere
Windows XP: Mere end 128 MB 
Windows Vista: Mere end 512 MB  
Windows 7: Mere end 1 GB  
(32-bit) eller 2 GB (64-bit) 
Mac OS X 10.4.11: 256 MB eller mere 
Mac OS X 10.5.x: 512 MB eller mere 
Mac OS X 10.6: 1 GB eller mere
SVGA/High colour eller højere
Cd-rom-/dvd-rom-drev

Microsoft Word 
2002/2003/2007/2010
Microsoft Excel  
2002/2003/2007/2010 Microsoft 
Outlook  2002/2003/2007/2010

Medfølger i kassen

P-touch 2730 labelmaskine
AC-adapter
24 mm sort på hvid tapekassette (4 m)
Kuffert
Brugsanvisning
USB-kabel
Software/driver cd-rom

Langtidsholdbare labels fra P-touch

Med Brother’s laminerede P-touch TZ-tape kan du være sikker på, at når først 
dine labels er printet og sat korrekt på, vil de holde i mange, mange år. Tapen 
består af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label, som 
vi har testet til det ekstreme mod påvirkning af slid, temperaturer, kemikalier 
og sollys. Resultaterne viser, at Brother’s laminerede P-touch labels klarer sig 
bedre end andre producenters. 

Brother International (Danmark) A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj 
Tlf. +45 43313131  Fax +45 43313143
www.brother.dk   http://solutions.brother.com



Opmærk med tydelige labels overalt på kontoret, og 
forøg produktiviteten 
 
P-touch 2730VP er en stilfuld, kompakt og letanvendelig labelmaskine, 
som kan printe labels i høj kvalitet i op til 24 mm bredde, enten fra din 
pc eller ved hjælp af det indbyggede tastatur og display.

Opmærk, og få styr på mapper, arkivskabe, kabler, og cd/dvd’er, 
hylder, kontorartikler, navneskilte og inventar, eller lav skilte med  
diverse informationer til kontoret.

Brother P-touch labels fås i et stort udvalg af bredder og farver, så  
du er altid sikker på at finde én, der passer til dine behov. 

P-touch 2730VP Labelmaskine 

Denne avancerede labelmaskine indeholder funktioner, som er 
designet til at gøre det enkelt at fremstille labels. Den har et letlæseligt 
LCD-display med baggrundslys, og der medfølger labelsoftware, så 
du også kan printe labels direkte fra din pc.

Modellen har 42 forudindstillede formater til almindelig opmærkning 
(så som mapper / cd-kassetter mv.), og i labeludvalgs-funktionen kan 
du se op til 75 forudindstillede labeldesign i LCD-displayet, som du 
kan vælge, og printe ud.

De øvrige praktiske funktioner, så som indbygget ur og tekst-reminder, 
er med til at gøre det legende let at lave avanceret opmærkning.  
P-touch 2730VP er ganske enkelt et uundværligt værktøj på kontoret.

Fremstil stilfulde, grafiske labels med labeludvalgs-funktionen

P-touch 2730VP har 55 forudindstillede grafiske labels indbygget. Ved blot et par tastetryk kan du få vist alle disse labels i det grafiske display, 
vælge den du ønsker, og printe ud. Hele processen tager kun få sekunder. Hver label kan oversættes til 18 forskellige andre sprog, når og hvis  
der er behov for det.

Ud over de indbyggede design, kan du downloade endnu flere design via internettet. Der er plads til at overføre 20 downloadede design fra din 
pc* til hukommelsen i din P-touch 2730VP.

*Kun Windows pc’er 

P-touch 2730VP Detaljer

P-touch 2730VP

Fremstil skræddersyede labels ved hjælp af den medfølgende  

letanvendelige P-touch Editor-software

Den indbyggede labeludvalgs-funktion indeholder design til  

ofte anvendt opmærkning.

Mærkater på ryggen af mapper og ringbind er med til at  

forbedre effektiviteten på kontoret

Med et bredt udvalg af tapebredder og -farver, er der en  

tape til ethvert formål.

Labeludvalgs-tasten giver 
dig straks adgang til op til 75 

forudindstillede grafiske labeldesign 
på 18 sprog. Du skal bare vælge 

din label i displayet, og trykke print!

Se din label på forhånd i det grafiske  
LCD-display, inden du printer.

Vælg et af de 42 autoformater for  
nem opmærkning af ringbind,  

cd/dvd-kassetter mv.

Indsæt dags dato eller tid på din  
label – perfekt, når du skal arkivere  
dokumenter

Der er 253 symboler, som du kan tilføje  
til dine labels.

Strømforsynes med batterier  
(medfølger ikke) eller AC-adapter  
(medfølger)

Print labels fra din pc eller Mac via den 
indbyggede USB-port.

Med 8 fonte, 10 stilarter og 20 rammer  
at vælge imellem, kan du skræddersy  
hver enkelt label.

Stort, letlæseligt LCD-display med 3  
linjer og baggrundslys

Print labels fra 3,5 mm til 24 mm i  
bredden. Der fås et bredt udvalg af  
tapefarver, -størrelser og -materialer.

Hver label afskæres i korrekt  
længde takket være den  

indbyggede automatiske kniv.

Tekst-reminderen foreslår  
tidligere indtastede ord, så du  

sparer tid, når du skal printe  
mange labels med samme tekst.

Print op til 7 linjer tekst på en  
24 mm bred label.


