P700

Professionel labelprinter
til pc
Tilslut blot PT-P700 til din pc,
og du er klar til at designe og
printe labels til brug overalt
på kontoret.
www.brother.dk

--Kompatibel med Windows og Mac
--Kræver ingen installation af driver
--Leveres med AC-adapter og USB-kabel
--Printer 3,5, 6, 9, 12 18 & 24 mm labels

“Den indbyggede labelsoftware og høje
printhastighed gør det hurtigt og nemt at
fremstille labels, uanset hvor jeg har brug
for dem”

P700

Design og print holdbare labels på din Mac eller Windows-pc
P-touch P700 gør det let at holde orden på kontoret med tydelig opmærkning af mapper, arkiverede dokumenter, backup-disks/
USB-nøgler og hylder. Med den indbyggede software kan du benytte fontene i din pc og tilføje billeder, logoer og rammer til dine
labels. P-touch labels fås i mange forskellige størrelser og farver, så uanset hvad, du har brug for at opmærke, kan du nemt
fremstille en label med P-touch P700 - når som helst og hvor som helst.

PT-P700 features

Vælg blandt dine
installerede True
Type-fonte

Sæt en ramme om
din tekst

Print labels fra 3,5 til
24 mm bredde

30 mm/sekund
printhastighed

Tilføj en række
installerede
symboler til din
label

Tilføj et logo eller et
billede til din label

Let at tilslutte,
anvende og dele på
kontoret

Indbygget
automatisk kniv

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.

Opmærk tydeligt med holdbare P-touch labels
Rundt omkring 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 •Kontorinventar •Ringbind •Arkiver •Konferencemærker •Skiltning
•Postrum •Opslagstavler •Hylder/reoler •Lokal-telefonnumre

Tekniske speciﬁkationer
Labelfremstilling

Generelt
Indhold i kassen

Sprog

PT-P700 labelprinter
24 mm sort på hvid 4 m tapekassette
AC-adapter
USB-kabel
Kvikguide til installation
Engelsk, fransk, tysk, hollandsk, italiensk, spansk,
portugisisk, dansk, norsk, svensk, finsk*, tjekkisk*,
ungarsk*, polsk*

Fonte
Stilarter
Fontstørrelser
Symboler
Skabeloner
Billedunderstøttelse
Rammer

Features
Interface
Strømforsyning
Printhastighed
Printopløsning
Maks. printhøjde
Knivtype
Labellængde
Vertikal print
Spejlvendt print
Kopier / sekventiel nummerering

USB 2.0 (Mini-B type connector)
AC-adapter (medfølger)
AA (LR6/HR6) alkaline/genopladelige batterier (medfølger ikke)
30 mm/sekund (med AC-adapter)
180 dpi
18,1 mm
Fuldautomatisk kniv
25 mm - 300 mm (P-touch Editor Lite)
25 mm - 1000 mm (P-touch Editor 5.1)
Ja
Ja
1 - 200 (P-touch Editor Lite)
1 - 5000 (P-touch Editor 5.1)

Systemkrav
Styresystem

Interface
Hukommelseskrav

Forbrugsstoffer
Tape
Tapebredder

Stregkoder
(Kun P-touch Editor 5.1)

TZe-tapekassetter
3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Skærm

Vægt & dimensioner
PT-P700 labelprinter

78 x 143 x 152 mm ¦ 710 g

Alle installerede True Type-fonte
Normal, fed, kursiv, understregning, kontur, skygge, skygge lys,
horisontal, surround, ramme, inverteret, gennemstreget
Op til maks. printhøjde (ca. 72 punkter)
Alle installerede symbol True Type-fonte
88 (P-touch Editor 5.1)
JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, screen
capture-funktion
10 (P-touch Editor Lite)
154 (P-touch Editor 5.1)
CODE 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), GS1 DATABAR, (RSS),
GS1 COMPOSITE, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET,
LASER BARCODE, GS1 DATABAR, PDF417, QR CODE,
MICRO QR CODE, DATA MATRIX, MAXICODE, AZTECCODE

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

Microsoft® Windows Vista®
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® 8
Mac OS X 10.6.8/1.7.x/10.8.x
Windows®: USB Port (USB Spec. 1.1, 2.0 eller 3.0 protokol)
Mac: USB-port (USB Spec. 1.1 or 2.0 protokol)
Windows Vista®: 512 MB eller mere
Windows® 7: 1 GB (32-bit) eller 2GB (64-bit) eller mere
Windows® 8: 1 GB (32-bit) eller 2GB (64-bit) eller mere
Mac OS X : 2GB eller mere
Windows : SVGA/High Color eller mere
Mac : Mere end 256 farver
Cd-rom/dvd-rom drev
Microsoft® Word 2003/2007/2010
Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

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. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel.

