Strømforsyning
Mål
Printhoved
Maks. printhastighed*
Maks. labelbredde
Maks. printhøjde
Maks. labellængde

Danish

U1, 2.0 eller 3.0 protokol

Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

1 meter

59 mm

62 mm

110 mm/sek. - 93 labels/minut

Direkte termisk - 300 x 600 dpi

133 mm (B) x 208 mm (D) x 143 mm (H)

Intern strømforsyning - 220-240VAC

QL-570

U1, 2.0 eller 3.0 protokol

Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

1 meter

59 mm

62 mm

150 mm/sek. - 93 labels/minut

Direkte termisk - 300 x 600 dpi

128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)

Intern strømforsyning - 220-240VAC

QL-700

U1, 2.0 eller 3.0 protokol

Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

1 meter

59 mm

62 mm

150 mm/sek. - 93 labels/minut

Direkte termisk - 300 x 600 dpi

128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)

Intern strømforsyning - 220-240VAC

QL-710W

U1, 2.0 eller 3.0 protokol

Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

1 meter

59 mm

62 mm

150 mm/sek. - 93 labels/minut

Direkte termisk - 300 x 600 dpi

128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)

Intern strømforsyning - 220-240VAC

QL-720NW

Direkte termisk - 300 x 300 dpi

170 mm (B) x 220 mm (D) x 148 mm (H)

Intern strømforsyning - 220-240VAC

QL-1050

102 mm

110 mm/sek. - 69 labels/minut

Direkte termisk - 300 x 300 dpi

170mm(B) x 220mm(D) x 148mm(H)

Intern strømforsyning - 220-240VAC

QL-1060N

Interface(s)

110 mm/sek. - 69 labels/minut

98,6 mm

Trådløst netkort (IEEE 802.11b/g/n)

102 mm

3 meter

Kablet netkort (10/100 Base-TX)

98,6 mm

Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

Trådløst netkort (IEEE 802.11b/g/n)

3 meter

U1, 2.0 eller 3.0 protokol

			

Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

Seriel (RS-232C 9-pin D-sub)

Seriel (RS-232C 9-pin D-sub)

U1, 2.0 eller 3.0 protokol

Kablet netkort (10/100 Base-TX)

Seriel (RS-232C 9-pin D-sub)

				

Strømforsyning
Mål
Printhoved
Maks. printhastighed*
Maks. labelbredde
Maks. printhøjde
Maks. labellængde
Automatisk kniv
Interface(s)

		
* Standard adresselabels (29 mm x 90 mm)

QL-LABELPRINTERE

- Lette at anvende
- Professionelle resultater
- Lav dine egne skræddersyede labels
- Word / Excel / Outlook-kompatible
- Gratis software til labeldesign medfølger
				

Automatisk kniv

QL-LABELPRINTERE

PROFESSIONELLE

Behovet
for opmærkning_

Ganske enkelt
professionelt_

Undersøgelser har vist, at vi
bruger gennemsnitlig 6 uger af
vores arbejdsår til at lede efter
fejlplacerede informationer.
Det koster europæiske
virksomheder milliarder af
kroner hvert år.

Lette at anvende - professionelle resultater

Brothers professionelle labelprintere gør
livet lettere for f.eks. kontorpersonale,
adminstratorer, regnskabsmedarbejdere
og eventkoordinatorer.
1 Forbedrer dit professionelle image
Tydeligt opmærkede dokumenter og
genstande virker rene og letlæselige,
og er med til at give dig det professionelle
image, du har brug for, når du
kommunikerer med dine kunder, klienter
og kollegaer.

2 Forbedrer din produktivitet
En struktureret, organiseret og effektiv
arbejdsplads øger din produktivitet og får
din virksomhed til at vokse.
Gør livet lettere med tydeligt opmærkede
dokumenter og mapper.

Brother QL-labelprintere tilbyder dig en enkel måde
at printe professionelt udseende labels til
en lang række formål.
Fremstil dine egne, skræddersyede labels
Du behøver kun at isætte labelrullen - de fås i
mange forskellige bredder. Vælg en labellængde
i alt op til en meter. Så designer du din label og
printer den. Den indbyggede kniv afskærer din label
i den størrelse, du har brug for.
Labelprint ved et enkelt klik
Print adresselabels direkte fra Microsoft Word,
Excel og Outlook. Markér adressen,
og klik på en knap i værktøjslinjen! Eller benyt den
medfølgende software til at designe og udskrive
labels til ethvert formål.
Ingen spildte eller fejludskrevne labels
Hver labelrulle sidder på en spole, som har et
indbygget rullestyr. Det sikrer, at labelen altid er isat
korrekt og at maskinen genkender den eksakte
labelstørrelse.
Og du får ingen justeringsproblemer, som du
kender det fra traditionelle printere. Så uanset
om du kun printer én label eller hundredvis, sikrer
Brothers udvalg af QL-labelprintere, at hver eneste
label bliver printet perfekt - igen og igen.

Professionelle
labelprintere
til kontoret_

QL-700
Professionel labelprinter_

Kom straks i gang med at lave labels
med “Tilslut og opmærk”-funktionen.
Du behøver ikke at installere
kompliceret software eller drivere på
din pc*
Den lynhurtige QL-700 labelprinter med høj
opløsning tilbyder dig en nem måde at printe
labels med professionelt udseende til en lang
række formål overalt på arbejdspladsen.
Vi har gjort labelprint mere enkelt ved at
indbygge “P-touch Editor Lite”-software til
labeldesign i QL-700. Windows-brugere skal
bare tilslutte USB-kablet, køre softwaren fra
pop-up-beskeden, og så designe og printe
deres labels ud. Der er intet behov for at
installere software eller drivere.
1. Tilslut USB-kablet
Når QL-700 tilsluttes til din pc, identificeres den
som et USB-flashdrev, og et nyt drev-bogstav
kommer frem på din computer. Dette indeholder
software til labeldesign.
2. Kør den indbyggede software til 		
labeldesign
Dobbeltklik på P-touch Editor Lite-ikonet for
at køre softwaren til labeldesign. Da den er
indbygget i QL-700, er den altid tilgængelig,
uanset hvilken pc du forbinder den til.
3. Design og print din label
Du skal blot designe din label ved at tilføje tekst,
grafik og rammer, og derefter printe den ud. Der
installeres ingen software på din pc under denne
proces.
* Ved hjælp af den indbyggede P-touch Editor Lite på Microsoft Windows
pc’er.

Kort om QL-700
Bare “tilslut og opmærk”* - ingen software eller drivere skal installeres
Høj kvalitet - op til 300 x 600 dpi printopløsning
Høj hastighed - op til 93 labels pr. minut**
Indbygget kniv - print labels i alle længder
Print nemt fra Microsoft Office - markér, klik og print
Leveres også med P-touch Editor - professionel designsoftware til pc / Mac
Leveres med:
· 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 labels)
· 62 mm labelrulle i endeløs bane (8 meter)
· Software-cd med P-touch Editor 5 til pc og Mac, printerdrivere og
Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
· USB- og strømkabler

LABELBREDDE

93

LABELS PR. MINUT

**Standard adresselabel (29 mm x 90 mm)

AUTOSKÆRER

UDSKRIFTSOPLØSNING

SOFTWARE
INKLUDERET

BRUGERVENLIG

Professionelle
netværks-labelprintere
til kontoret_

QL-710W og QL-720NW
Professionelle netværks-labelprintere_

Netværks-modeller tilbyder større
fleksibilitet end en maskine til hver
enkelt bruger gør.
Flere brugere kan nu kobles op til en maskine, så
alle kan drage fordel af at fremstille professionelt
printede, tilpassede labels hvor som helst det
ønskes. Trådløst netværk giver mulighed for at
placere labelprinteren hvor som helst i din
virksomhed.
Både QL-710W og QL-720NW har integreret
trådløst netkort som standard, og QL-720NW er
desuden udstyret med et kablet 10/100 Base-TX
netkort.
Og med rækken af netværks-software, der
findes til disse modeller, tilbyder QL-710W og
QL-720NW den komplette løsning til enhver
organisation.

Kort om QL-710W og QL-720NW

P-touch Editor Lite LAN

Fleksibel - vælg mellem trådløst/kablet netkort eller USB-forbindelse

Med enkel opsætning og brug,
behøver dette label design-software kun
kopiering for at kunne deles på et fælles
netværk, alle brugere har adgang til. Der er ikke
brug for at installere hverken printerdriver eller
software på hver enkelt pc.
Brother iPrint & Label
Med denne gratis app kan du nu hurtigt og nemt
skabe og printe labels direkte fra din Apple iPad,
iPhone eller din Android-enhed på din Brother
QL-710W og QL-720NW.
BR Admin Light
Dette kraftfulde software kan bruges til
opsætning og installation af QL-720NW på jeres
fælles netværk, og også administrere alle jeres
andre Brother netværks-maskiner.

Hurtig og effektiv - print af op til 93 labels pr. minut*
Høj kvalitet - en printopløsning på imponerende 300 x 600 dpi
Alsidig - printer labels op til 62 mm bredde
Professionel - med indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv
Nem at bruge - bruges med pc/Mac eller smartphone/tablet
Fleksibel - nu netværks-klar, perfekt til deling
Leveres med:
· 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 stk.)
· 62 mm endeløs labelrulle (8 meter)
· Software på cd indeholdende P-touch Editor 5 (pc og Mac), netværks-software,
printer-drivere og Microsoft Word/Excel/Outlook tilføjelsesprogrammer
· USB- og strømkabler

NETVÆRKSKLAR

WIRELESS

LABELBREDDE

* Standard adresselabels (29 mm x 90 mm))
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LABELS PR. MIN.

300x600
UDSKRIFTSOPLØSNING

AUTOSKÆRER

SOFTWARE
INKLUDERET

BRUGERVENLIG

Professionelle
labelprintere
til kontoret_

QL-570
labelprinter_

QL-570 er en ideel personlig
labelprinter til små kontorer og
hjemmearbejdspladser.

Højkvalitets labelprint
QL-570 labelprinteren er designet til at passe
på skrivebordet, uden at optage for
meget plads, og tilsluttes nemt til din pc eller
Mac via USB.
Den høje printopløsning er perfekt til print af
logo, billeder og tekst på dine labels. Du kan
nemt og enkelt lave labels til dokumenter,
arkiver, faneblade, mapper, navneskilte, skilte
og meget mere.
Holdbar automatisk kniv
Den kraftige og holdbare kniv gør denne
labelprinter særdeles velegnet til print af
mange labels én efter én og f.eks. print af
små skilte med labels til senere brug.

Kort om QL-570
Hurtig og effektiv - printer op til 68 labels pr. minut*
Høj kvalitet - med 300 x 600 dpi printopløsning
Alsidig - printer labels op til 62 mm bredde
Til professionelt brug - med indbygget automatik
Nem at bruge - print direkte fra MS Word, Excel eller Outlook
Spar plads på bordet - nyt design i en størrelse, der sparer bordplads
Fleksibel - bruger udstansede eller endeløse labelruller
Leveres med:
· 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 stk.)
· 62 mm endeløs labelrulle (8 meter)
· Cd indholdende software til P-touch Editor 5 (pc og Mac),
printer-drivere og Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
· USB- og strømkabler

68
LABELBREDDE
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300x600
UDSKRIFTSOPLØSNING

* Standard adresselabels (29 mm x 90 mm)

AUTOSKÆRER

SOFTWARE
INKLUDERET

BRUGERVENLIG

Professionelle
labelprintere
til industri_

QL-1050 og QL-1060N
professionelle labelprintere_

QL-1050 og QL-1060N professionelle
labelprintere er designet til at
imødekomme de fleste af industriens
labelkrav og giver dig den ultimative
løsning til opmærkning i din
virksomhed.

Professionel fleksibilitet
Du kan printe labels i høj kvalitet i mange
bredder fra 12 mm op til 102 mm (den
industrielle standardstørrelse for shippinglabels).
Med sådan en fleksibilitet har du det perfekte
opmærkningsværktøj ved hånden. QL-1050 og
QL-1060N laver kvalitetsprint i 300 dpi høj
opløsning og er perfekte til stregkoder, logoer
og billeder. Og så er de lynhurtige med en
printhastighed på 110 mm/sekund.
Begge modeller har USB- og RS-232-seriel
port som standard. Det sikrer, at labelprinterne
kan tilsluttes til en lang række udstyr.
QL-1060N har også indbygget 10/100 Base
TX-netkort med avancerede, web-baserede
styrefunktioner. Så du kan sende printjob fra flere
computere gennem dit netværk til én
enkelt labelprinter.

Kort om QL-1050 og QL-1060N
Hurtige og effektive - printer op til 69 labels pr. minut*
Høj kvalitet - med 300 x 300 dpi printopløsning
Alsidige - printer labels fra 12 mm til 102 mm bredde
Professionelle - med indbygget kraftig, automatisk kniv
Nemme at betjene - print direkte fra MS Word, Excel eller Outlook
Industrielle - understøtter de mest populære 1D- og 2D-stregkode-symbologier
Fleksibel - netværksklar og perfekt til at dele (kun QL-1060N)
Leveres med:
· 102 mm x 152 mm store shippinglabels (40 labels)
· 62 mm labelrulle i endeløs bane (8 meter)
· Software-cd med P-touch Editor 5 til pc og Mac, 		
printerdrivere og Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
· USB- og strømkabler
AUTOSKÆRER

102
LABELBREDDE
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*Standard adresselabel (29 mm x 90 mm)

UDSKRIFTSOPLØSNING

SOFTWARE
INKLUDERET

**
BRUGERVENLIG

NETVÆRKSKLAR

**QL-1060N

Vælg dine
labels_

Ganske enkelt
professionelt_
Brother DK-labels er designet til en lang række formål.
Der er uendelige muligheder, når du anvender Brother-labels.
Her er blot nogle få eksempler:

Udstansede labels
Papir (hvid)

Før

DK-11204 | 400/rulle 17 mm x 54 mm
DK-11203 | 300/rulle 17 mm x 87 mm
DK-11201 | 400/rulle 29 mm x 90 mm
DK-11208 | 400/rulle 38 mm x 90 mm
DK-11209 | 800/rulle 62 mm x 29 mm
DK-11202 | 300/rulle 62 mm x 100 mm
DK-11219 | 1200/rulle ø 12 mm
DK-11218 | 1000/rulle ø 24 mm
DK-11221 | 1000/rulle 23 mm x 23 mm
DK-11240 | 600/rulle 102 mm x 51 mm*
DK-11241 | 200/rulle 102 mm x 152 mm*

Mærkater til ringbind
Brother-labels i endeløs bane fås i forskellige
bredder, så du nemt kan lave labels i størrelser, der
passer til dit arkivsystem. Så er det ingen sag at
finde den rigtige mappe!

Film (hvid)

Adresse- og shippinglabels
Adresse- og shippinglabels i forskellige størrelser
giver din virksomheds udgående post et
professionelt udseende.

DK-11207 | 100/rulle ø 58 mm (cd/dvd)

Labeltape
i endeløs bane
Papir

Cd-/dvd-labels
Giv dine cd’er et professionelt udseende med Brothers
udstansede cd-/dvd-labels. Nydeligt printet tekst er
lettere at læse end en håndskreven label

DK-22214 | 12 mm x 30,48 m (hvid)
DK-22210 | 29 mm x 30,48 m (hvid)
DK-22225 | 38 mm x 30,48 m (hvid)
DK-22223 | 50 mm x 30,48 m (hvid)
DK-22205 | 62 mm x 30,48 m (hvid)
DK-22243 | 102 mm x 30,48 m* (hvid)
Aftageligt papir
DK-44205 | 62 mm x 30,48 m (hvid)
DK-44605 | 62 mm x 30,48 m (gul)
Papir uden lim
DK-N55224 | 54 mm x 30,48 m (hvid)
Film
DK-22211 | 29 mm x 15,24 m (hvid)
DK-22212 | 62 mm x 15,24 m (hvid)
DK-22113 | 62 mm x 15,24 m (transparent)
DK-22606 | 62 mm x 15,24 m (gul)
* QL-1050 & QL-1060N

DAN

Papirarbejde
Ved at opmærke dit papirarbejde og projektmateriale
med relevante informationer, så som projektniveau,
kundeoplysninger eller dato for færdiggørelse, kan
du gøre dit arbejdsliv lettere og mere effektivt. I dette
eksempel har vi anvendt en 24 mm rund label og
en lille adresselabel. Men du kan lave lige den type
label, du vil, ved brug af enten udstansede labels
eller labelrulle i endeløs bane.

Efter

Software til
labeldesign_
P-touch Editor
Alle Brother labelprintere leveres med P-touch Editor software uden ekstra
omkostninger. Denne software er meget let at anvende, er perfekt til både
nybegyndere og eksperter. Du får mulighed for både at designe helt enkle
labels og specielt skræddersyede labels med stregkoder, skemaer, billeder,
logoer, automatisk tid-/datoprint og meget andet.

Samkøring med
Microsoft Office_
Print adresselabels direkte fra Windows-versioner af Microsoft Word,
Excel og Outlook.
De fleste virksomheder anvender Microsoft Office til at skrive breve og gemme ofte anvendte
adresser og anden information. Når den medfølgende software til labelredigering er installeret,
kan du vælge at tilføje et særligt “P”-ikon til dine værktøjslinjer i Word, Excel og Outlook. Når
du har skrevet et brev i f.eks. Microsoft Word, kan du hurtigt printe din adresselabel ved at
følge tre enkle trin:

Snap-indstilling
Den letteste løsning til hurtig print af
labels.
1- Skriv den ønskede tekst til din label
i Snap-funktionen
2- Og klik print. Så nemt er det!

Markér den tekst, du ønsker på
din label

Express-mode
Få fuld kontrol over dine labeldesign
ved at anvende Express-mode. Vælg
fonte, rammer, billeder og logoer, og
placér dem hvor som helst på din label.

Klik på “P”-ikonet i værktøjslinjen

Professional-mode
Til krævende brugere, som har behov for
endnu flere funktioner, så som stregkoder,
skemaer, fortløbende nummerering,
automatisk tid-/datoprint og meget andet.
Mange af funktionerne i denne tilstand kan
findes i andre programmer til labeldesign,
som koster flere tusind kroner.

Din label er printet og automatisk
afskåret i den korrekte størrelse

