
D450VP 

Forhandler:

Professionel labelmaskine  
med pc-tilslutning

Labelmaskine til skrivebordet med  
pc-tilslutning og labelsoftware. 

-  Stort grafisk farvedisplay med høj opløsning 
og baggrundslys

-  Bredt pc-tastatur
-  Stor printhøjde
-  Indbyggede, redigérbare design til typiske 

labelopgaver
-  Printer 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm labels

PT-D450VP

Opmærk tydeligt med holdbare P-touch labels

Indhold i kassen

 PT-D450 labelmaskine
 18 mm sort på hvid tape (4 m)
 AC-adapter
 USB-kabel
 Manual
 Kuffert

Hovedfunktioner

Display 20 tegn x 3 linjers grafisk display med forhåndsvisning
Pc-interface Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Printhastighed 20 mm / sekunder
Maksimal tapebredde 18 mm
Maksimal printhøjde 15,8 mm
Knivtype Manuel
Batterier  6 x AA alkaline / genopladelige batterier (LR6/HR6) 

(medfølger ikke)

Rundt om i hjemmet, på kontoret, i skolen, butikken og på andre arbejdspladser er der behov for 
holdbare P-touch labels til mange formål. Her er nogle eksempler:

•Kabler og stik •Cd’er og dvd’er •USB-nøgler •Kontorinventar •Ringbind •Arkiver •Postrum 
•Konferencemærker •Skiltning •Opslagstavler •Hylder/reoler •Lokal-telefonnumre

De vist labelbilleder er kun til illustration, og nogle eksempler kan måske ikke printes på denne model.
Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel.

Se flere specifikationer og fuldt produktudvalg på www.brother.eu

www.brother.eu

Hukommelse

Pc-software

Maks. tegn pr. label 280
Labelhukommelse 50 filer (2.800 tegn)

Understøttede styresystemer Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Kabelopmærkningsguide Ja
Skrifttyper Alle installerede True Type-fonte
Billedimport JPEG, BMP, TIFF og andre populære typer
Skærmklip Ja
Rammer 154
Stregkoder 21 protokoller inkl. 1D/2D-stregkoder
Databasetilslutning 
(kun Windows) Microsoft Excel, csv, mdb, txt
 
Besøg http://support.brother.com for download af nyeste software og drivere Labelfremstilling

Fonte 14 fonte ¦ 11 stilarter ¦ 6 til 42 punkter
Maks. linjer pr. label 5
Maks tekstblokke 5
Symboler 617
Rammer 99
Stregkoder 9 protokoller
Automatisk nummerering 1-9
Kopier 1-9
Vertikal print Ja (standard og fed)
Forudindstillede formater 18 skabeloner
Foruddesignede labels 25
Download labels fra internettet Ja
Kabelopmærkning Ja

Generelt

Forbrugsstoffer 
 
Tapetyper ¦ Tapebredder TZe-tape ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
 
Ekstra tilbehør 
AC-adapter AD-E001 AC-adapter
 
 
Vægt og dimensioner 
PT-D450 188 mm x 177 mm x 72 mm ¦ 740 g 
 

www.brother.eu



Den funktionsrige labelmaskine med pc-tilslutning

P-touch D450VP giver dig mulighed for at fremstille holdbare labels, som ikke falmer, via maskinens 
indbyggede labelfunktioner eller fra din pc eller Mac.

Ved at benytte de indbyggede labelfunktioner, det store, tydelige display med baggrundslys og det brede 
pc-tastatur kan du nemt og hurtigt fremstille labels i forskellige størrelser og farvekombinationer.

Du kan også tilslutte til din pc eller Mac og være kreativ med forskellige fonte, stilarter, billeder og rammer 
på din label. Du kan endda linke til tekst i et Microsoft Excel-ark og printe mange labels ud på én gang 
takket være den høje printhastighed.

Denne alsidige labelmaskine er den perfekte samarbejdspartner, så du og dine kollegaer kan få styr på 
kontoret ved hjælp af tydelig opmærkning med holdbare P-touch labels.

P-touch laminerede labels – designet til at holde
Brother P-touch laminerede TZe-tape består af seks forskellige 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 væsker, slid, ekstreme temperaturer, 
kemikalier og sollys. Vores labels er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på få en professionel 
kvalitetslabel, som er designet til at holde.

* LR6/HR6. Batterier medfølger ikke.

D450VP

“ Med en stor detaljeret skærm, 
baggrundslys og indbyggede 
labelskabeloner kan jeg hurtigt fremstille 
holdbare, letlæselige labels via det brede 
brugervenlige tastatur eller på min pc 
eller Mac.”

14 fonte ¦ 99 rammer

Grafisk display med
forhåndsvisning

Anvender 6 × AA-
batterier* eller 

medfølgende AC-adapter

Mere end 600 
symboler

Brugervenligt  
pc-tastatur

Printer labels fra din  
pc eller Mac

Indbygget 
stregkodeprint

Printer labels i  
3,5 - 18 mm bredde


