1230PC / 2430PC

Tietokoneen tarratulostin
• Helppokäyttöinen - ei ohjelman tai tulostinohjaimen asennusta
• Suunnittele ja tulosta korkealaatuisia kestäviä tarroja - vain muutamassa sekunnissa

P-touch 1230PC & 2430PC
Merkintää tarvitaan aina
Kestäville ja värikkäille P-touch-tarroille löytyy satoja käyttökohteita
niin koti-, toimisto- kuin työpistekäytössäkin.
Tehosta työskentelyäsi ja merkitse kansiosi, CD/DVD-kotelosi sekä muut tarvittavat
työvälineesi niin löydät ne nopeasti. Säästät aikaa, kun merkitset puhelimeesi
useimmin käyttämäsi numerot. Työvälineesi palautuvat takaisin lainauksen jälkeen
nopeammin, kun merkitset niihin nimesi. Valitse P-touch-tarrat, kun tarvitset
järjestelmällisyyttä!

Sisäänrakennettu ohjelmisto - ei tarvitse asentaa
Monet tulostimet ja muut tietokoneen oheislaitteet vaativat toimiakseen
oheisohjelmia tai ohjaimia, joiden asentaminen on monimutkaista. Brother
PT-1230PC ja PT-2430PC taas käyttävät USB-muistitikuista tuttua tekniikkaa, jossa
tarrasuunnitteluohjelmisto on sijoitettu tulostimen sisään. Kun kytket USB-kaapelin
tietokoneeseen, ohjelma avaa ruudulle ikkunan, josta voit käynnistää ohjelman.
Näin voit käyttää tarratulostintamme myös yhteiskäyttötietokoneissa, joiden
käyttäjillä ei ole mahdollisuutta asentaa omia ohjelmia.

Kolme askelta kohti valmiita tarroja...
1

Kytke P-touch-tarratulostin tietokoneeseen,
jossa on Microsoft Windows

2

Tietokoneesi näytölle avautuu ikkuna,
jota napsauttamalla P-touch Editor Litetarrasuunnitteluohjelma käynnistyy

3

Suunnittele ja tulosta tarra

P-touch Editor Lite ominaisuudet:
• Tukee Windows-ympäristöä.
• Käyttää kaikkia asennettuja True
Type-fontteja.
• Voit lisätä tarroihin logoja, valokuvia,
piirroksia ja tekstikehyksiä.
• Voit kopioida netistä kuvia ja tekstejä
kuvankaappaustoiminnolla.
• Helppokäyttöinen.

Kätevän kokoinen, tyylikäs ja näppärä käyttää
PT-1230PC ja PT-2430PC uudenlaiseen tarratulostukseen! Pienen kokonsa
ansiosta nämä tarratulostimet vievät vain vähän pöytätilaa ja mahtuvat hyvin vaikka
tietokoneesi näytön viereen. Laitteet toimivat sekä paristoilla että verkkolaitteella,
joten voit tulostaa kestäviä tarroja missä tahansa merkintää tarvitset.

P-touch 2430PC lisätoiminnot
P-touch 2430PC sisältää useita hyödyllisiä lisätoimintoja, kuten mahdollisuuden
käyttää jopa 24 mm leveää tarraa (tuplasti leveämpää kuin PT-1230PC).
Automaattinen tarraleikkuri on kätevä, kun tulostat useita tarroja peräkkäin - tarrat
tulostuvat oikean pituisina. PT-2430PC laitteen mukana toimitetaan verkkolaite sekä
CD, joka sisältää P-touch Editor 5.0 -tarrasuunnitteluohjelman.

Tarrasuunnitteluohjelma
Brother P-touch Editor 5 on ammattikäyttöön suunniteltu tarrasuunnitteluohjelma,
jolla voi tulostaa suoraan Microsoft Word-, Excel- ja Outlook-ohjelmista. Voit lisätä
tarroihisi myös viivakoodin. Molemmat tarratulostimet toimivat myös paristoilla, joten
yhdessä kannettavan tietokoneen kanssa ne muodostavat käytännöllisen työkalun
varastokäyttöön. Tarrasuunnitteluohjelma toimitetaan CD:llä laitteen mukana (vain
PT-2430PC) ja voit myös ladata sen osoitteesta http://solutions.brother.com.

Ominaisuudet
P-touch
1230PC

P-touch
2430PC

Helppokäyttöinen, sisäänrakennettu ohjelmisto

✓

✓

Ohjelman tai tulostinohjaimen asennus ei ole välttämätöntä

✓

✓

Kätevä siirrettävissä oleva laite

✓
✓

✓
✓

Ominaisuudet

Toimii paristoilla tai verkkolaitteella
P-touch Editor 5 tarrasuunnitteluohjelmisto (CD)

✓

Tulostaa jopa 24 mm leveitä tarroja

✓

Automaattinen tarraleikkuri

✓

Verkkolaite vakiovaruste

✓

Toimitukseen sisältyy yksi (8 m) tarranauhakasetti

✓

Laminoidut P-touch-tarrat kestävät

suojapinnoite
(PET) 38 Ìm
kirjoitus

Tavallisista tarroista poiketen laminoidut Brother TZ-tarranauhat koostuvat kuudesta
kerroksesta, jotka yhdessä muodostavat ohuen ja erittäin vahvan tarran.
Merkit tulostuvat tarranauhalle lämpösiirtomenetelmällä ja merkit jäävät kahden
PET (polyesterimuovi)-nauhan väliin.
P-touch-tarrat on testattu kaikissa olosuhteissa, tarrat kestävät hankausta, lämpöä,
kemikaaleja sekä auringonvaloa. Tulokset osoittavat, että Brotherin laminoidut
P-touch-tarrat kestävät kilpailijoiden tarroja paremmin. Brother-tarrat on suunniteltu
kestämään.

Hankauksen
kestävä

Kemikaalien
kestävä

Helposti
irtoava

Haalistumisen
kestävä

Laminoitu

liima-aine
(akryyli)

pohjakalvo (PET)
liima-aine (akryyli)
taustapaperi

Lämmön
kestävä

Veden
kestävä

Voimakkaasti
kiinnittyvä

Tekniset tiedot – Laite
P-touch 1230PC

P-touch 2430PC

Tarran leveys

3.5, 6, 9, 12 mm TZ-kasetti

3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm TZ-kasetti

Tarraleikkuri

Manuaalinen

Automaattinen

Tulosteen suurin korkeus

9 mm

18 mm

Tarran pituus

25-300 mm

25-300 mm (P-touch Editor Lite) 25-1000 mm (P-touch Editor 5)

Tulostustarkkuus

180 dpi

Tulostusnopeus

10 mm / s

Tulostusmenetelmä

Lämpösiirtotulostin
Kyllä

Automaattinen tarrakoon tunnistin

Virtalähde

6 x AAA (LR03)-paristoa (ei sis. toimitukseen)
Verkkolaite AD-24 AC (lisävaruste)

6 x AA (LR6)-paristoa (ei sis. toimitukseen)
Verkkolaite AD-24 AC (vakiona)

Liitäntä
Mitat

USB 2.0 (12 Mbit/s)
53 mm (lev) x 158 mm (syv) x 112 mm (kork)
66 mm (lev) x 188 mm (syv) x 112 mm (kork)

Paino

0,4 kg

0,6 kg

Pakkaukseen sisältyy

• P-touch 1230PC tarratulostin
• 12 mm leveä mustavalkoinen TZ-tarranauha (5 m)
• USB-kaapeli (1,5 m)
• Käyttöohje

• P-touch 2430PC tarratulostin
• Verkkolaite (malli AD-24)
• 24 mm mustavalkoinen TZ-kasetti (8 metriä)
• USB-kaapeli
• CD-ROM (P-touch Editor 5 Windows® - ympäristöön, tulostinohjain)
• Käyttöohje

Lisävarusteet

Verkkolaite (malli AD-24)

Ei

Tekniset tiedot – Ohjelmisto

Kielivalinnat

P-touch Editor Lite

P-touch Editor 5.0

Englanti / Ranska / Saksa / Hollanti / Italia
Espanja / Portugali / Tanska / Norja
Ruotsi / Suomi / Tsekki / Unkari /Puola

Englanti / Ranska / Saksa / Hollanti / Italia
Espanja / Portugali / Tanska / Norja / Ruotsi / Suomi

Fonttien määrä

Kaikki asennetut True Type-fontit

Kuvatiedostot

Tiedostomuodot: BMP / JPG / TIF / PNG / GIF / DIB / WMF / EMF / ICO
Kuvankaappaustoiminto

Tarrapohjat

Ei

109 pohjaa, 12 luokkaa

Tekstikehykset

10

126

Viivakoodituki

Ei

18

Numerointitoiminto

1-200 / A – Z / a - z

Kopioiden määrä
Tietokantayhteystuki

1-5000 / A – Z / a – z
1-200 kopiota

Ei

Tarrapohjan
tallennusmahdollisuus

csv, txt, mdb, xls
Microsoft ® SQL Server Database (vain Windows® )
Kyllä

Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä

Microsoft Windows ® 2000 Professional / Windows XP ®/ Windows Vista®

Muisti

Windows® 2000 Professional - minimi 128 Mt
Windows XP ® - minimi 128 Mt
Windows Vista ® - minimi 512 Mt

Liitäntä

USB-liitäntä (USB-versio 1.1 tai 2.0)

Grafiikkakortti

SVGA
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