Flere brugere kan nu
printe labels når som helst
og hvor som helst takket
være QL-710W’s indbyggede
trådløse netkort.

Print labels uden besvær - til alle formål
QL-710W anvender Brother DK-labelruller. De sidder på en spole med et rullestyr, som sikrer, at labelen
altid er installeret korrekt og genkender den isatte labels størrelse. Og du får ingen justeringsproblemer,
som du kender det fra labelprint med traditionelle printere. Så uanset om du printer én eller flere labels
ad gangen, sikrer Brother QL-710W, at hver eneste label bliver printet perfekt - igen og igen.

QL - 710W

Tekniske specifikationer
Systemkrav PC/Mac®

Medfølgende dele
QL-710W professionel labelprinter
2 x startruller:
- 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 labels)
- 62 mm papirtape i endeløs bane (8 meter)
USB- og strømkabel
Cd-rom med labelsoftware, printer, drivere
og manualer
Kvikguide til installation samt garantibevis

QL-710W labelprinter
Dimensioner
Vægt
Kontrolpanel-taster
Kniv
Strømforsyning
Printmetode
Rulletype
Maks. rulle- / printbredde
Min. / maks. labellængde
Printhovedopløsning
Printhastighed
Interface

Styresystem

Minimum CPU
Ledig harddiskplads
USB-port
Trådløst LAN
Grafik
Andet

Windows® XP SP3 eller nyere, Windows Vista®
Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows
Server® 2008/2008 R2  Mac OS X 10.5.8 - 10.7
Som anbefalet af styresystem
Windows®:70 MB eller mere I Mac:200 MB eller mere
USB Spec. 1.1, 2.0 eller 3.0 protokol
IEEE 802.11b/g/n
800 x 600 pixels / 16 bit farvedybde minimum
Cd-rom- / dvd-rom-drev

128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)
1,20 kg (uden DK-rulle)
4: (power, WiFi, feed, cut)
Kraftig automatisk kniv
Intern strømforsyning
Direkte termisk
DK-ruller (DK udstansede labels / DK-tape i endeløs bane)
62 mm / 59 mm
12,7 mm / 1 meter
300 dpi / 720 punkter
150 mm pr. sek. ¦ 93 standard adresselabels pr. min. (USB)
USB 3.0 (full speed) ¦ IEEE 802.11b/g/n trådløst LAN

Software
Understøttede fonte /
medfølgende fonte
Stilarter

P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor 5

Alle installerede TrueType-fonte

Alle installerede TrueType-fonte / 17

4 stilarter: normal, fed, kursiv, understregning

11 stilarter: normal, fold, kursiv, kontur, skygge, lys skygge,
horisontal, indramning, ramme, inverteret tekst, understregning
Antal rammer
10
126
Billedfilformater
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Screen capture
Ja
Ja
Multi-linjeprint
Ja
Ja
Multi-blokprint
Ja
Ja
Vertikal print
Ja
Ja
Rotér print
Ja
Ja
Antal kopier
2 - 200
2 - 9999
Spejlvendt print
Nej
Ja
Fortløbende nummerering
1 - 200 / A - Z / a - z
1 - 5000 / A - Z / a - z
Stregkoder
Nej
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR
(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13
AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1
DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR
		
Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
Understøtter database / fil-link
Nej
csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database
Understøtter add-in
Nej
Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Automatisk print af dato / tid
Nej
Ja
Sprog
Engelsk / dansk / hollandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk /
Engelsk / dansk / hollandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk /
portugisisk / spansk / svensk / finsk / tjekkisk / polsk /
portugisisk / spansk / svensk / finsk / tjekkisk / polsk / ungarsk /
ungarsk / simplificeret kinesisk / slovakisk / slovensk / rumænsk /
simplificeret kinesisk / russisk / tyrkisk / japansk / arabisk / thai /
kroatisk / bulgarsk / russisk / tyrkisk / japansk / traditionelt kinesisk / vietnamesisk
koreansk / thai / vietnamesisk

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf.: +45 43313131; Fax: +45 43313143
Website: www.brother.dk
Solutions website: http://solutions.brother.com

Professionel labelprinter til
trådløst netværk
Det indbyggede trådløse
netkort gør QL-710W den til
perfekte løsning til kontorets
arbejdsgrupper.
www.brother.dk

- Indbygget IEEE 802-11 b/g/n trådløst LAN
- Print op til 93 labels pr. minut og op til
300 x 600 dpi
- Indbygget automatisk kniv
- Leveres inkl. 2 labelruller
og software

Danish

QL-LABELPRINTERE

Giv din virksomhed et professionelt image

Professionelt indbygget trådløst netkort

Få en mere professionel finish, og gør kontoret mere effektivt. Kuverter, pakker og forsendelser kan
mærkes med en professionel adresselabel. Du kan vælge mellem mange størrelser, og du kan endda
tilføje dit firmalogo. Mærk ringbind, mapper, cd’er og dvd’er med tydelige labels, så du sikrer, at vigtige
informationer altid kan findes hurtigt i virksomheden.

Brug af trådløst netkort sammen med en labelprinter giver langt større fleksibilitet end en kabelbaseret
løsning. Flere brugere kan benytte den samme maskine og få fordelen ved at fremstille professionelle,
skræddersyede labels. Labelprinteren kan placeres præcis der, hvor der er brug for labes, og ikke
nødvendigvis ved siden af pc’en. Uanset dine behov, er QL-710W den perfekte labelprinter til din
arbejdsplads.

P-touch Editor Lite LAN

802.11b/g/n TRÅDLØST
INTERFACE
Del QL-710W mellem flere
brugere via det trådløse LAN.

NEMT AT UDSKIFTE RULLER
Hver rulle leveres på en spole,
som er nem at sætte i printeren
– hver gang.

Denne netværksbaserede labelsoftware er let at opsætte og
anvende. Du skal blot kopiere filerne til et delt netværksdrev,
som alle brugerne har adgang til. Når de køres første gang, vil de
automatisk finde den netværksbaserede QL-710W og placere
en genvej på brugerens pc. Hverken printerdriver eller software
behøver at blive installeret på den enkelte brugers pc.

PRINT LABELS I DEN
STØRRELSE, DU HAR
BRUG FOR
Lav labels fra 12,7 mm
op til 1 meters længde,
og afskær med den
automatiske indbyggede kniv.

P-touch Editor 5
Denne professionelle labelsoftware kan arbejde sammen med
Microsoft Word, Excel og Outlook, så du kan printe labels
direkte fra disse programmer. Du skal blot markere adressen,
teksten eller den information, du skal bruge, og så klikke på
“P-touch”-ikonet i værktøjslinjen for at printe din label her og nu.

OP TIL 300 x 600 DPI
PRINTOPLØSNING
Fremstil letlæselige labels
med tydelig tekst og grafik
i høj kvalitet

Brother iPrint & Label
Med den gratis Brother iPrint & Label-app kan du nu hurtigt og
nemt fremstille og printe labels direkte fra din iOS eller Androidenhed til din Brother QL-710W. Kan downloades i din enheds app
store.

BR Admin Light
USB-INTERFACE
Hurtig og let at opsætte og
anvende. USB-kabel følger med
QL-710W som standard.

Udstansede
papirlabels

Denne kraftfulde software, som blandt andet bruges af
netværksadministratorer til at konfigurere Brother inkjet
og laserprintere, kan nu også anvendes til at opsætte og
installere QL-710W i virksomhedens netværk. Én løsning til alle
netværksbaserede Brother-produkter.

OP TIL 93 LABELS PR. MINUT
Uanset om du printer én eller
flere labels ad gangen,
vil QL-710W have dem kla inden
for få sekunder.

Tape i
endeløs bane

