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Professionel, håndholdt 
labelmaskine 

Organisér og opmærk tydeligt 
sagsmapper, ringbind, arkiver, 
cd’er, udstyr og kabler med den 
bærbare P-touch H300.

- Det håndholdte design gør den let at medbringe

- Stort letlæseligt grafisk display med baggrundslys

- Leveres med 18 mm sort på hvid tapekassette

- Printer 3.5, 6, 9, 12 & 18 mm labels

Tekniske specifikationer

Opmærk tydeligt med holdbare P-touch labels

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

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

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

Generelt

Indhold i kassen PT-H300 labelmaskine
18 mm sort på hvid 4 m tapekassette
Håndledsrem
Brugsanvisning

Sprog Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, 
hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, 
tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, 
kroatisk, tyrkisk, brasiliansk portugisisk

Funktioner

Tastatur 64 gummitaster QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Dedikeret numerisk tastatur Ja

Display S/h grafisk display med baggrundslys og vis 
udskrift

Displayopløsning 15 tegn x 3 linjer ¦ 128 x 56 punkter

Printhastighed 20 mm / sekund

Printopløsning 180 dpi

Maks. printhøjde 15,8 mm

Kniv Manuel

Labellængde 30 mm (min.) ¦ 300 mm (maks.)

Maks. antal linjer pr. label 5

Tapemargin Smal, halv, fuld, kædeprint

Vertikal tekstprint Ja

Spejlvendt print Ja

Kopier 1-9

Automatisk nummerering 1-9 numerisk og alfanumerisk

Labelfremstilling

Fonte 14 ¦ Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los 
Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, 
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic

Stilarter 12 : normal, fed, kontur, skygge, solid, kursiv, 
kursiv & fed, kursiv & kontur, kursiv & skygge, 
kursiv & solid, understreget, gennemstreget

Fontstørrelser 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 punkter

Symboler 617

Rammer 99

Stregkoder CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Præformaterede labelskabeloner 14

Label collection-design 25

Kabelopmærkning Ja

Hukommelse

Maks. tegn pr. label 200 tegn

Labelhukommelse 50 filer

Forbrugsstoffer

Tape TZe-tapekassetter

Tapebredder 3.5, 6, 9, 12, 18mm

Ekstra tilbehør

Batterier BA-E001 Li-ion genopladeligt batterier
AA alkaline/genopladelige batterier (LR6/HR6)

AC-adapter AD-E001 AC-adapter

Vægt & dimensioner

Uden emballage 132 x 214 x 66 mm ¦ 670 g

Med emballage 345 x 249 x 102 mm ¦ 1,24 kg



“ P-touch H300 giver mig den 
perfekte hjælp til at holde orden  
på kontoret”

H300

Fremstil holdbare labels i mange farver og bredder
Den bærbare P-touch H300 er den professionelle måde at opmærke ting overalt på kontoret, såsom 
ringbind, arkivmapper, udstyr og hylder, og den store printhøjde gør den perfekt til fremstilling af skilte. 
Pc-tastaturet,  det store grafiske display med baggrundslys og den høje printhastighed sikrer hurtig  
og nem opmærkning.

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 at få 
en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde.

Indbyggede symboler
P-touch H300 har 617 indbyggede 
symboler, som kan tilføjes på din label.

Stregkodeprint
Tilføj en stregkode til din label – perfekt 

til brug i butikken eller på lageret.

Mange muligheder for print
Med en 15,8 mm printhøjde kan 
du lave store labels med én linje 

eller tilføje op til 5 linjers tekst. 

Flere former for strømforsyning
Mulighed for strøm både via Li-ion 
genopladeligt batteri, AA alkaline batterier  
eller AC-adapter (ekstra tilbehør).

Stort grafisk display med 
baggrundslys

Design, se og redigér din label inden 
print, så mængden af labelspild 

mindskes.

Print letlæselige labels
Brother TZe-tape fås i mange 
farver og i bredder på 3.5, 6, 9,  
12 og 18 mm.

Vælg din egen stil
Fremhæv din tekst ved at vælge  
mellem 14 fonte, 12 forskellige stilarter,  
7 fontstørrelser og 99 rammer.

Præformaterede labelskabeloner
Fremstil nemt labels ved at vælge en 

af de mange indbyggede layout.


