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Let og hurtig

De eneste labels, hvor
teksten holder
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P-touch 3600 specielle funktioner

Let og hurtig

•
•
•
•

P-touch 3600 fra Brother er den optimale elektroniske
labelmaskine til alle dine labelbehov. Brug den on-site
via tastaturet eller on-line på PC eller Macintosh.

Modellen tilbyder et væld af brugbare muligheder, som gør den
ideel til løsning af alle dine labelopgaver.
Blandt specialfunktionerne er den nye multifunktionskniv. Du kan

Holdbare labels

Funktionsdrejehjulet er logisk, og giver dig hurtig adgang til alle

Brother har patent på sine unikke TZ-tape, som er designet til at

software funktionerne. P-touch 3600 har 10 indbyggede fonte,

kunne klare ekstra hård belastning. Test har vist, at de kan modstå

7 stilarter og 24 skriftstørrelser (+auto).

kraftigt slid, elektrisk modstand, langvarig udsættelse for

Det store semigrafiske LCD display giver dig mulighed for at se op

kemikalier, sollys, vand og ekstreme temperaturer.

til 20 tegn i 3 linjer, og viser desuden font, størrelse, bredde, stilart,

Brother’s laminerede tape består af seks forskellige lag, som

rammer, justering, margin og længde, samt den nye rotér-

danner en tynd, men virkelig robust label. Teksten, som dannes

og printfunktion.

med termotransfer blæk, printes rent faktisk på indersiden af
lamineringen. Som i en sandwich er teksten fuldstændig beskyttet

• Multifunktionskniv

nemklippet og klar til at tage af.
Ydermere gør den nye rotér- og printfunktion det muligt at vende
udskriftsretningen for dine indtastede informationer, samtidig med
at du bevarer en evt. fastsat labellængde.

En ekstra bonus ved P-touch 3600
er, at du kan udskrive gentagne
labels på én lang strimmel, halvt
gennemklippet med multifunktionskniven og klar til at tage af - én
efter én.

• Funktionsdrejehjul
Giver let og hurtig adgang til
hovedfunktioner og
redigerbare funktioner såsom
font, stilart og størrelse.

mellem to lag PET (polyester film).
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10 indbyggede fonte
24 (+auto) skriftstørrelse
18 stilarter
449 symboler og clipart
9 stregkoder
27mm printhøjde
Udskriver op til 16 linjer (36 mm tape)
20mm/sek. printhastighed
360 dpi printopløsning
10240 tegns hukommelse (100 filer)
30 rammer og mønstre
Tabulator
Horisontal og vertikal justering
Spejlvendt, vertikal og roteret udskrift
Gentagen udskrift og nummerering
Valuta omregning
Slukker automatisk
LCD kontrast indstilling

PC software
• Leveres med P-touch Editor program, som gør dig i stand til
at anvende yderligere grafiske billeder og funktioner, samt
alle de fonte, der er installeret i din computer.

•
•

Bagside papir

kvalitet, som gør det nemt for dig at organisere dit arbejdsmiljø.

Lim
Farvelag til basefilm
Lim (Acryl)
Skriftlag
Beskyttende laminat (PET) 38 µm

• USB tilslutning
For nemheds skyld er
maskinen udstyret med USB
port, som giver tidsbesparende tilslutning til PC.

Tape til P-touch 3600 modellen fås i 6 bredder og 22
farvekombinationer, som giver dig den perfekte løsning til dit
behov for fremstilling af professionelle, selvklæbende labels.
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Tapebredder i 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
Standard tapelængde er 8 m*

*Til ca. 100 labels (baseret på 10 tegn og 8 cm standard labellængde)

Base (PET)

<

USB tilslutning (V1.1)

Tapeudvalg
Tapeudvalget omfatter standard lamineret tape, fluorescerede
tape og transparent tape. Specielle tape omfatter ulamineret
tape, mat tape, ekstra klæbende tape og sikkerhedstape. Alle
fås i forskellige bredder samt skrift- og tapefarver.

på 360 dpi, leverer P-touch 3600 professionelle labels i fremragende

Det store semigrafiske display giver
mulighed for visning af font,
størrelse, bredde, stilart, rammer,
justering, margin samt den NYE
rotér- og printfunktion, så du kan se
din labels layout, inden du beslutter
dig for at udskrive.

Stort semigrafisk LCD display

•

Med en printhastighed på 20 mm pr. sekund og en printopløsning

• LCD Display

Rotér- & printfunktion

Printfunktioner

Let at anvende

printe labels i baner, så du har dem på én lang strimmel, halvt gen-

Multifunktionskniv

N.B. Tapeudvalget varierer i de forskellige lande.

Leveres incl.
• Brugsanvisning
• 24mm sort på hvid lamineret TZ-tape
• P-touch Editor CD-ROM*
• USB kabel
• AC adapter (AD-9000)
*Software til Windows® fås på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk,
dansk, svensk og norsk. Software til Macintosh fås kun på engelsk.

