Professionelle
labelprintere
Print holdbare,
industrielle labels
on-demand

www.brother.dk

Gør det let med
Brother
Brother hjælper med at gøre dit arbejde nemmere. Vi ved, at tiden er en
vigtig faktor, og at effektivitet betyder meget. Nu kan alle printe professionelle
labels på ganske få sekunder ved hjælp overskuelige taster, intuitive menuer
og skærmkommandoer.

Øget produktivitet med
pålidelig opmærkningsløsning
Smart og konkurrencedygtig løsning med
specialudviklet teknologi, der gør det
muligt præcist at identificere og opmærke
netværkskabler og komponenter.

P-touch labelprinterserie
Med en professionel P-touch-labelprinter fra
Brother kan du printe labels af høj kvalitet,
uanset hvor du er. Disse brugervenlige
labelprintere giver mobile medarbejdere
mulighed for hurtigt at skabe holdbare labels,
der efterlader et varigt, professionelt indtryk.

Labelprintere til alle formål
Data/tele/struktureret kabling/
fiberkabler/datacentre

Pro AV/sikkerhed/
intelligente bygninger

Print det antal labels, du har behov for, hvor
og når du har brug for det. Softwaren samt
forskellige apps giver en bred vifte af muligheder
for at øge effektiviteten og printe på farten.
Brother Transfer Express med P-touch Editor
kan reducere antallet af arbejdstimer ved at
tage en databasefil og trådløst overføre den til
udvalgte wi-fi-forbundne enheder.

Med genvejstaster til de mest benyttede
labeltyper, skabeloner og symboler samt
avancerede tilslutningsmuligheder til fremstilling
af labels direkte fra en database, har det
aldrig været nemmere at opmærke selv større
installationer præcist – og lette fremtidige
ændringer.
Apps

Brug Pro Label Tool-appen til at skabe
præformaterede labelskabeloner fra en iOSeller Android-enhed og sende dem direkte til
labelprinteren eller iLink&Label. Så kan der
oprettes forbindelse til Flukes LinkWare Live
og dermed bygges bro mellem kontoret, hvor
projektet stammer fra, og arbejdsstedet, hvor
projektdataene skal bruges.

• Frontplader
• Patch-paneler
• Stikkontakter
• Trådløse access-points
• Data-points
• Øvrige dataartikler
• Kabelflag til preterminerede kabler
• Kabelflag til fiberoptiske kabler
• Krympeflextape

Brothers apps
Brothers apps, der fås til både iOS og Android, gør det nemt at printe labels.

Pro Label Tool
Brancheskabeloner,
der kan tilpasses samt
labelfremstilling og trådløst
print

iPrint&Label
Skab labels og nye
skabeloner, der kan tilpasses
og printes trådløst

Transfer Express
Lagring og overførsel af
databasefiler på stedet

iLink&Label
Download oplysninger fra
Fluke Networks LinkWare
Live, og overfør dem til
PT-E550W

Håndholdt P-touch labelprinter
PT-E550WNIVP

24
mm
Wi-fi

Gør din smartphone eller tablet til en
trådløs labelpartner via indbygget wi-fi
på PT-E550WNIVP og Brother apps.
Nem serialisering af en labelliste ved
hjælp af genvejstaster samt automatisk
halvklip-funktion, der letter aftagning af
bagpapir og påsætning af labels.

Funktioner:
Med QWERTY-tastatur, der letter
indtastningen, stort baggrundsbelyst display,
der sikrer et godt overblik samt automatisk
kniv.
Serialisering:
Serialisering, mindre spild og øget effektivitet
med automatisk halvklip-funktion.
Tapetyper:
Branchespecifikke skabeloner til labels, der
opfylder standarderne ANSI/TIA-606-C og
ISO/IEC 14763-2.
Kompatibilitet:
Tilslut til PC for at importere en database eller
gemte labels, tilgå mobil-apps via wi-fi for at
overføre data og hente labelskabeloner.
Strømkilde:
Genopladeligt li-ion-batteri og AC-adapter
medfølger.
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Høj printhastighed
og printopløsning

P-touch labelprintere
Professionelle og pålidelige
Vælg mellem kablet og trådløs netværksforbindelse til batch-print af labels fra kontoret.
Eller køb forskelligt tilbehør for at få en
komplet, mobil opmærkningsløsning. Tilslut
og print nemt dine kabellabels fra en CSVdatabase for at spare tid og minimere fejl.

Opnå hurtig serialisering og skab labels med
stregkoder og QR-koder, der indeholder
detaljerede oplysninger direkte fra din
PC, tablet eller smartphone, og brug dem
til opmærkning af dataartikler og kabler.
Kompatible med FLe-kabelflag til opmærkning
af fiberoptiske kabler.

P-touch labelprintere
PT-P900W

36
mm
Wi-fi

Den kompakte labelprinter, PT-P900W,
printer laminerede labels i op til 36 mm
bredde, og har automatisk kniv, der kan
klippe labels i hvilken som helst længde,
enten én ad gangen eller som en række
af forklippede labels.
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Printhastighed: Op til 60 mm/sek.
Printopløsning: Op til 360 dpi
Kompatibilitet: Print fra PC via den
medfølgende P-touch Editor-software eller
fra en mobil enhed ved hjælp af Brothers
labeldesign-apps
Strømkilde: AC-adapter (medfølger) eller
genopladeligt li-ion-batteri (købes separat)

36
mm
Wi-fi
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PT-P950NW
Har de samme funktioner som PT-P900W
samt kablet netværksfunktion til print af
labels fra flere enheder på én gang, inkl.
tablets og smartphones.

Tilbehør: Genopladeligt li-ion-batteri (PABT-4000LI) + batteribase (PABB002). Det
genopladelige li-ion-batteri med lang levetid
gør opmærkningsprocessen endnu mere
mobil.

Tape, der er testet til det ekstreme
Brother laminerede P-touch-labels er designet til at holde, uanset hvor du bruger dem.
De er modstandsdygtige over for vand, slid, kemikalier, falmning og ekstreme temperaturer.
Det giver en holdbar opmærkning af kabler og ledninger.

Beskyttende lag (PET)
Klæbemiddel (akrylbaseret)
Farvelag, grundfilm (PET)
Klæbemiddel (akrylbaseret)
backing paper
Bagpapir
Tekst

Lamineret

Tåler høje
og lave
temperaturer

Tåler
vand

Tåler
udendørs
brug

Høj
slidstyrke

Tåler
Ekstra stærkt
kemikalier klæbende

P-touch Pro Tape
Forbedret TZe Flexi-ID, lamineret
Specialdesignet tape til sikker omvikling
af kabler og ledninger med en diameter på
3 mm eller derover.

TZe, selv-laminerende
Med et beskyttende, lamineret lag film
over tapen til kabelopmærkning. 24 mm
tape er velegnet til CAT6A-kabler med
større diameter.
FLe-flag
Udstansede, ulaminerede kabelflag.
Forbedret design, der gør labelen meget
nem at sætte på, når den først er printet.
Bredt printområde.
Anbefalet

Acceptabel

GLAT
OVERFLADE

UJÆVN
OVERFLADE

KABELOMVIKLING

Pro Tape, bredder og farver
TZe STÆRKT KLÆBENDE LAMINERET – 8 M

6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm

TZe-S211

TZe-S221

TZe-S231

TZe-S241

TZe-S251

TZe-S261

Sort på klar

TZe-S121

TZe-S131

TZe-S141

TZe-S151

Sort på gul

TZe-S621

TZe-S631

TZe-S641

TZe-S651

Sort på hvid

TZe FLEXI-ID TAPE – 8 M
Sort på hvid

TZe-FX211

TZe-FX221

TZe-FX231

TZe-FX241

TZe-FX251

TZe-FX261

Sort på gul

TZe-FX611

TZe-FX621

TZe-FX631

TZe-FX641

TZe-FX651

TZe-FX661

Sort på hvid

TZe-SL251

TZe-SL261

Sort på gul

TZe-SL651

TZe-SL661

TZe SELV-LAMINERENDE – 8 M

TZe SIKKERHEDSTAPE – 8 M
Sort på hvid

TZe-SE4

TZe-SE5

STe-141

STe-151

STe STENCIL – 3 M
Sort på hvid

STe-161

FLe KABELFLAG (UDSTANSEDE) – 72 LABELS
Sort på hvid

FLe-2511*

Sort på gul

FLe-6511*

Sort på grøn

FLe-7511*

HSe KRYMPEFLEXTAPE – 1,5 M
Sort på hvid

5,8 mm

8,8 mm

11,7 mm

17,7 mm

23,6 mm

HSe-211

HSe-221

HSe-231

HSe-241

HSe-251

*Labels er 45 mm x 21 mm, når de er printet. 45 mm x 10,5 mm, når de er påsat. Passer til labelprinterne PT-P900W og PT-950NW

Kontakt os:

www.brother.dk

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark
Tlf.: +45 43 31 31 31
info@brother.dk
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