P750TDI

Tarratulostin
tietoliikeasennuksiin ja
kunnossapitoon
•
•
•
•
•

Wi-Fi, NFC- ja USB-yhteyksien ansiosta helppo liittää älypuhelimeen tai tietokoneeseen.
Brother Mobile Cable Label Tool appsi tietoliiikennealan merkintöihin.
Tarraleikkuri, joka tekee taustapaperin irrottamisesta helppoa.
Mukana 2 tarranauhaa, verkkolaite, USB-kaapeli ja laukku.
Tulostaa 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille tarranauhoille.

Palvelinkeskuksen ja verkon hallinnointi tehostuu, kun merkitset
selkeästi kaapelit, kytkinpanelit, palvelimet ja muut laitteet

www.brother.fi

Tulostaa jopa 24 mm tarroja
älypuhelimesta, tabletista tai
tietokoneesta
Vakiona Wi-Fi-liitäntä jolla PT-P750TDI on helppo
liittää älypuhelimeen tai tablettiin ja luoda tarroja
ilmaisella Brother Cable Label Tool-appsilla. Tai
liitä Brother mukana tulevalla USB-kaapelilla
tietokoneeseen ja luo omia tarrojasi yrityksesi logolla
ja omilla symboleillasi.

Wi-Fi-yhteys edellyttää mukana tulevan Li-ioniakun tai verkkolaitteen käyttöä. Wi-Fi-yhteys ei toimi AA/LR6/HR06-paristoilla

P750TDI

Tarramalleja yleisimpiin käyttötarkoituksiin
Käytä älypuhelimilla ja tableteilla ilmaista Brother Cable Label Tool appsia tai tietokoneellasi P-touch Editor
tarrasuunnitteluohjelmaa, niin voit luoda ja tulostaa selkeät merkinnät:
Kytkentäpaneleihin, kaapeleihin, etulevyihin, kytkentälohkoihin, palvelimiin ja muihin verkkolaitteisiin.

NFC-liitäntä

Vakiona Wi-Fi*- ja USB-liitäntä
Tulosta tarroja älypuhelimesta,
tabletista tai tietokoneesta.

Helppo liittää NFC-yhteensopivaan
älypuhelimeen

Nopea tulostus

Laaja tarranauhavalikoima
Saatavana useita eri tarravärejä,
-leveyksiä ja -materiaaleja mihin
tahansa käyttötarkoitukseen.

Erittäin nopea tulostus, 30 mm/s,
säästää aikaasi.

Virtalähdevaihtoehdot

Automaattinen tarraleikkuri
Voit tulostaa tarrasi pitkänä
nauhana ja pitää niiden
järjestyksen oikeana.

Toimii ladattavalla Li-ioniakulla,
AA-paristoilla (LR6/HR06) tai
verkkolaitteella.

** LR6 / HR06

Laminoidut P-touch tarranauhat - suunniteltu kestämään
Brother TZe-tarranauhoja on saatavana useina eri tarraleveyksinä, -väreinä ja erikoistarroina, kuten tietoliikenneasennuksiin
soveltuvana lujasti kiinnittyvänä tai taipuisana tarranauhana (kaapeleihin ja lippumerkintään), sekä turvatarrana, joka jättää alustaansa
jäljen jos se irrotetaan. Laminoidut tarranauhat on suunniteltu kestämään ääriolosuhteita, kuten lämpötilanvaihtelua, auringonvaloa,
kosteutta, hankausta ja kemikaaleja. HSe-kutistesukkatarra on erinomainen tapa merkitä kaapelit, jotta ne on helppo tunnistaa,
kun verkkoasennuksia muutetaan. Tulostat vain haluamasi tiedon kutistesukkatarralle, työnnät kaapelin sen läpi ja lämmität
kuumailmapistoolilla, jotta tarra kutistuu kaapelin tai liittimen ympärille.

Laminoitu

Lämmönkestävä

Kosteudenkestävä Haalistumisen
kestävä

Wi-Fi-yhteys edellyttää mukana tulevan Li-ioniakun tai verkkolaitteen käyttöä. Wi-Fi-yhteys ei toimi AA/LR6/HR06-paristoilla

Hankauksen
kestävä

Kemikaaleja
kestävä

Helposti irtoava

Voimakkaasti
kiinnittyvä

PT-P750TDI tekniset tiedot
Yleistä
Tulostaa 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille TZe-tarranauhoille.
Tulostaa 5,8, 8,8, 11,7, 17,7 ja 23,6 mm leveälle HSe-kutistesukkatarralle.
Virtalähdevaihtoehdot verkkolaite, ladattava Li-ioniakku (vakiona), 6 x AA-paristoa (ei sisälly pakkaukseen)

Pakkauksen sisältö
PT-P750TDI tarratulostin
Verkkolaite
Ladattava Li-ioniakku
12 mm laminoitu taipuisa tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 8 m
23,6 mm kutistussukkatarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 1,5 m
USB-kaapeli
Käyttöopas
Laukku edellä mainittujen kuljettamiseen.

Tarratulostus
Tulostaa erittäin nopeasti, jopa 30 mm/s (verkkolaitetta käytettäessä).
Tuottaa selkeitä kuvia ja helppolukuisia tarratekstejä 180 dpi:n tarkkuudella.
Maksimi tulostuskorkeus 18 mm.
Automaattinen half-cut tarraleikkuri ja helposti irrotettava taustapaperi pitävät tarrat oikeassa järjestyksessä numerointitoimintoa käytettäessä.

Liitännät
Langaton verkkoliitäntä* ja Wireless Direct-tuki luo yhteyden älypuhelimeen myös ilman tukiasemaa
USB-liitäntä Windows- ja Mac-ympäristöön
NFC-integrointi mahdollistaa sujuvan yhteyden NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Brother Cable Label Tool appsi iOS- ja Android-laitteille
Liittää PT-P750TDI älypuhelimeen langattomasti
Monia valmiita tarramalleja etulevyjen, kaapeleiden, porttien ja muiden verkkolaitteiden merkintään.
Tunnistaa laitteessa olevan tarranauhan automaattisesti.

P-touch Editor-tarrasuunnitteluohjelmisto Windows- ja Mac-ympäristöön
Saat vapauden luoda juuri sellaisen tarran kuin käyttökohteeseesi haluat.
Voit käyttää kaikkia tietokoneeseesi asennettuja fontteja (Windows/Mac).
Voit lisätä tarraasi yrityksesi logon, kehyksen tai symboleja.
Tulosta tarroja hakemalla tiedot Microsoft Excel- tai CSV-tiedostosta automaattisesti
Voit tulostaa viivakoodeja sisältäviä tarroja (sekä 1- että 2-ulotteisia) on

Mitat ja painot
78 mm (lev) x 152 mm (syv) x 143 mm (kork), 0,80 kg (ilman paristoja ja tarranauhaa)

Lisävarusteet
Verkkolaite AD-E001
Li-ioniakku BA-E001

5.8mm

8.8mm

11.7mm

17.7mm

23.6mm

* Wi-Fi yhteys vaatii Li-ioniakun tai verkkolaitteen käyttöä. Ei toimi AA-paristoilla (LR6/
HR06)

Jälleenmyyjä:

Brother Finland
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin 09 875 921, faksi 09 875 1133
info@brother.fi, www.brother.fi

Tiedot ovat oikein painohetkellä. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Tuotenimet ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai niitä valmistavien yritysten rekisteröimiä tavaramerkkejä. Esitteessä kuvatut
tarramallit ovat vain havainnollistamista varten. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja.

