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Värilliset tarrat  
helpottavat organisointia 
ja tekevät arjesta sujuvaa



Brotherin tarratulostusratkaisu auttaa järjestyksen ylläpidossa. 
Käytettävissäsi on viisi eri tarraleveyttä ja neliväritulostus, joten voit 
rajoituksetta luoda ja tulostaa käyttökohteesi mukaisen värillisen 
tarratulosteen. Värikoodaus helpottaa asioiden löytymistä, joten 
asioita ei enää tarvitse etsiä.

1. Järjestys säilyy

3. Tehokkuus paranee

4. Helpottaa yhteistyötä

Brotherin neliväritarratulostimella viimeistelet työsi laadukkaalla ja 
kiiltävällä värillisellä tarratulosteella käsinkirjoitetun tarran sijaan. 
Värilliset tarrat tuovat selkeyttä toimistoosi. Väreissä tulostava 
tarratulostin tuottaa tarrasi 9-50 mm leveälle jatkuvalle rullalle, jonka 
pituutta ei ole rajattu.

2. Ammattitasoinen tulostusjälki

Hyvä yhteistyö on tärkeää, siksi haluamme tehdä sen niin helpoksi 
kuin mahdollista. Tarratulostin toimii langattomassa verkossa ja 
USB-liitännällä. Lisäksi voit tulostaa suoraan tietokoneesta (PC/Mac) 
ilmaisen P-touch Editor -ohjelmiston avulla.

Brotherin tarratulostimella tylsätkin tehtävät hoituvat nopeasti.  
PC- ja Mac-yhteyden avulla luot helposti ja sujuvasti omat 
tarramallisi ilmaisella P-touch Editor -tarrasuunnitteluohjelmistolla 
ja saat yhteyden myös Microsoft Office -ohjelmiin. Langattoman 
verkkoyhteyden ansiosta voit tulostaa suoraan älypuhelimestasi tai 
tabletistasi, myös omia kuviasi Color Label Editor -appsilla.

Brotherin tarratulostustekniikka voi 
auttaa yritystäsi neljällä tavalla

Näppärä 
tarramerkintä- 
ratkaisu 
toimistoosi

Hyvällä organisoinnilla on merkitystä, sillä se tekee työstä 
sujuvaa nopeatempoisessa toimistoarjessa. Tarramerkintä 
vastaa tähän haasteeseen. Jatkuvaa tarrarullaa käyttäen 
voit tulostaa selkeitä sisältömerkintöjä kansioihin, luoda 
opasteita sisätiloihin, merkitä hyllyjen sisältöjä tai tulostaa 
vierailijakortteja. Toimistosi on hetkessä järjestetty! 

VC-500W käyttää ZINK® Zero-Ink® -lämpötulostustekniikkaa, 
jossa tarran värikiteet aktivoituvat tulostuksen aikana ja tuottavat 
nelivärikuvan - tulostus ei siis vaadi mustekasetteja.

iOS/Android

Ohjelmisto



Lokeroiden nimikointi
CZ-1001  9 mm leveä

SÄÄSTÄ 
ENERGIAA

Sammuta  
valot!

WiFi-koodi: wF0129

Tunnistetarrat 
CZ-1002  12 mm leveä

Tiedostot ja kansiot
CZ-1003  19 mm leveä

Tiedonantotarrat
CZ-1004  25 mm leveä

Sisätilojen opasteet
CZ-1005  50 mm leveä

Tarramalleja

Saara Aalto

0878 123456

Matti Meikäläinen

Kosketa  
minua



Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa  
Äyritie 12 B, 3. krs, 01510 Vantaa
Puh: 09 875 921 
info@brother.fi
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Erinomainen 
tarratulostusratkaisu 
toimistoihin

Lue lisää sivuiltamme brother.fi, miten 
neliväritarratulostin auttaa yritystäsi 
organisoinnissa tai ota meihin yhteyttä niin 
kerromme lisää!

Tärkeimmät ominaisuudet

Tulostimen tiedot

Tuotteen nimi

Ominaisuudet

Tärkeimmät käyttökohteet

Tulostusmateriaali

Tarraleveydet

Wi-Fi

USB

Kansiot, sisätilojen opasteet, vierailijakortit

Jatkuva CZ-rulla neliväritulostukseen

9, 12, 19, 25 ja 50 mm

VC-500W väreissä tulostava tarratulostin  

AirPrint-yhteensopivuus

Colour Label Editor -appsi

P-touch Editor -ohjelmisto

Verkkolaite mukana


