H105

Smart, håndholdt
labelmaskine
Skab nemt orden på dit
kontor, i dine arkiver, på
cd-covers, hylder og andre
genstande med den
praktiske P-touch H105.
www.brother.dk

- Brugervenlig Auto Design-labelfunktion
- 9 stilarter ¦ 178 symboler ¦ 7 rammer
- Inklusive 12 mm lamineret tape med sort
skrift på hvid tape
- Bruger 3.5, 6, 9 & 12 mm tape

Med P-touch H105 kan du hurtigt lave
labels med dine vigtige informationer.

H105

Få styr på dit kontor med P-touch H105
Forøg din effektivitet ved at opmærke f.eks. mapper, cd-covers, hylder, arkiver og personlige
ejendele tydeligt med en Brother P-touch-label. Den kompakte, håndholdte P-touch H105 er ideel til
brug på kontoret. Og med det store udvalg af tape i forskellige bredder og farver er mulighederne for
opmærkning med P-touch H105 nærmest uendelige.

Tydeligt display
Med visning af tekst
før print

9 stilarter
Fremhæv din tekst ved
brug af forskellige stilarter

Soft-touch-taster

Ergonomisk design
Kompakt model, som nem
at holde og let at anvende.

Vær kreativ

Udsmyk dine labels med
Auto Design- eller Deco
Mode-funktionerne

7 rammer

Skriv hurtigere og mere
præcist

Gør dine labels personlige
ved at indramme teksten

Over 170 symboler

AC-adapter

Fremhæv din tekst med
de mange smarte symboler

Bruger batterier eller
AD-24ES AC-adapter*

P-touch laminerede labels – designet til at holde
Brothers laminerede P-touch TZe-tape består af seks lag, hvilket betyder at selvom tapen er tynd, er
den ekstrem stærk. Thermal transfer-blæk bliver lagt mellem to beskyttende lag af PET (polyester film),
som beskytter teksten mod påvirkninger af væsker, slitage, temperaturer, kemikalier og sollys. Da tapen
er testet til det ekstreme, kan du være sikker på at få en professionel kvalitetslabel, som er designet til
at holde.

* Ekstra tilbehør

Skab overblik med en særdeles holdbar P-touch-label
Uanset om det er i hjemmet, på kontoret, i skolen, i butikken og eller andetsteds, er der mange
muligheder for opmærkning med langtidsholdbare P-touch-labels. Det kan f.eks. være på/i:
•Kabler og stik •Cd’er og dvd’er •Kontorinventar •Ringbind •Arkiver •Konferencemærker •Skiltning
•Postrum •Opslagstavler •Hylder/reoler •Lokal-telefonnumre

Tekniske specifikationer
Pakkens indhold
Leveres med

Indbygget software
- PT-H105 label-maskine
- 12 mm startrulle med sort skrift på hvid,
lamineret tape (4 m)
- Brugsanvisning

Mål og vægt
Maskinmål (mm)
Maskinvægt
Tapestørrelser
Printopløsning
Maks. printhøjde
Maks. printhastighed
Kniv
Tastatur
Antal taster
LCD-display
Display-størrelse
Tekst buffer
Labelhukommelse
Strømforsyning

110 (b) x 207 (h) x 59 (d)
390 g
TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12 mm
180 dpi
9,0 mm
20 mm/sek.
Manuel
ABCD
54
12 tegn x 1 linje
58 mm x 22 mm
Maks 80 tegn
720 tegn (9 filer x 80 tegn)
6 x AAA (LR03) alkaline-batterier (ikke inkluderet)
AD-24ES AC-adapter (ikke inkluderet)

1
178
3
3: bred, medium og smal
9
7
Ja
2
Automatisk labellængde: venstrejusteret
Foruddefineret labellængde: centreret justering
Foruddefineret format (auto format) Ingen
Tapelængde-indstilling
Ja (30-300 mm)
Tapemargen-indstilling
Ingen, smal, halv, fuld, kædeprint
Tabulator-funktion
Nej
Antal deco mode-design
12
Antal auto-design
9 + blandede/tilfældige
Kabelmærkningsfunktion
Ja
Automatisk nummerering
Nej
Spejlvendt udskrift
Nej
Vertikal udskrift
Ja
Gentaget udskrift (kopi)
Ja (1-9)
Vis udskrift
Ja (viser tekst og labellængde)
Automatisk slukfunktion
Ja
Enhed
Ja (inch/mm)
Ændring af sprog	20 sprog: Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk,
italiensk, tysk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk,
tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, kroatisk,
tyrkisk, brasiliansk portugisisk
Indbyggede fonte
Indbyggede symboler
Skriftstørrelser
Tekstbredder
Stilarter
Rammer
Understregning
Maks. antal linjer
Horisontal justering

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Tlf. 43313131 - Fax 43313190
E-mail: info@brother.dk - www.brother.dk
De viste labelbilleder er kun til illustration, og nogle eksempler kan måske ikke printes på denne model.
Produktspecifikationer kan ændres uden varsel.

