2030VP
Holdbare P-touch etiketter
Brother P-touch laminerte TZ tape sikrer at utskrevne etiketter som er anvendt korrekt, vil vare i mange, mange år. TZ tapen består av seks lag
materiale som danner en tynn, men ekstremt slitesterk etikett som vi har testet til det ekstreme mot påvirkning av slitasje, temperatur, kjemikalier
og sollys. Resultatene viser at Brother P-touch laminerte etiketter overgår sine konkurrenters etiketter.

P-touch 2030VP Tekniske spesifikasjoner
P-touch 2030VP
Vekt (eks. batterier)
Mål (mm)
Tastatur
Antall taster
Kutter
Strømforsyning
USB tilkobling for PC/Mac
Innebygd klokke med batteri
back-up
Tekstminne
LCD skjerm tekstlinjer
Forhåndsvisning av etikett
Tape bredder
Maks. skriftstørrelse
Utskriftshastighet
Skrifttyper
Skriftstiler

Antall rammer
Horisontal oppstilling
Speilvendt utskrift
Vertikal utskrift
Tegnstørrelse (Pts)

P-touch 2030VP
0.57 kg
164 (B) x 58 (H) x 216 (D)
QWERTY
66
Manuell
6 x AA alkaliske batterier (LR6)
AC adapter (inkludert)
Nei
Nei
Nei
16 tegn x 1 status og 2
redigerbare
Ja
3.5, 6, 9, 12, 18 mm TZ tape
15.8 mm
10 mm / sek.
4 (Helsinki / Brussels / Florida /
Calgary)
Normal / Bold / Outline /
Shadow / Solid / Italic / Italic
Bold / Italic Outline / Italic
Shadow / Italic Solid / Vertical
16
Venstre / Midtstilt / Høyre / Justert
Ja
Ja
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42

Utskrift over flere linjer
Maks. antall tekstblokker
Antall tegn
Antall symboler
Innstilling tapelengde
Strekkode utskrift / formater
Autoformatet
Antall Label Collection designs
Tekstminne
Repeterende utskrift
Sekvensiell nummerering
Språk LCD skjerm

Valgfri enhet (cm/inch)

5
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8
/ EAN-13 / GS1-128 / UPC-A /
UPC-E / I 2-5 / CODABAR
31
55
1800 tegn i 9 filer
1 - 9 kopier
1 - 9 nummer
Engelsk, Tysk, Fransk,
Nederlandsk, Italiensk, Spansk,
Portugisisk, Dansk, Norsk,
Svensk, Finsk, Ungarsk, Tsjekkisk,
Polsk, Rumensk, Slovensk,
Slovakisk, Kroatisk, Tyrkisk
Ja

P-touch 2030VP leveres med
P-touch 2030 merkemaskin
AC adapter
18 mm sort på hvit tape (4 m)
Brukerguide
Koffert

Etikettdesign vist er kun for illustrasjon.
Etikettstørrelser og farger kan variere fra land til land.

Kontakt:

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, Pb.93 Manglerud, 0612 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00 Faks: 22 57 75 09
www.brother.no og www.brother.eu

P-touch 2030VP
Profesjonell
Merkemaskin
Skriv ut holdbare etiketter i høy kvalitet
i opp til 18 mm bredde, hvor og når du
måtte trenge det. Den nye egenskapen
Label Collection gjør at utskrift av ofte
brukte merkelapper gjøres raskt og enkelt.

 Grafisk display for forhåndsvisning av etikett
 Stort utvalg av skrifttyper, stiler, rammer og symboler
 Leveres med 18 mm sort på hvit tape (4 m) og
AC adapter
 Bruker 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm bred tape

P-touch 2030VP egenskaper

Innebygd kutter for perfekt lengde
på etikettene hver gang – saks
ikke nødvendig

Skriv ut etiketter fra 3,5 mm til 18 mm
bredde. Et bredt utvalg av tapefarger,
størrelser og materiale er tilgjengelig.

Bruker batterier (medfølger ikke) eller
AC adapter (medfølger).

Den dedikerte "Label Collection"
tasten gir deg øyeblikkelig tilgang
til 55 predefinerte grafiske
etikettdesign på 18 språk. Bare velg
din etikett på skjermen og skriv ut!

Lettlest grafisk LCD display med to
linjer for tekst, og en informativ statuslinje.

Skriv opp til 5 linjer med tekst
på en 18 mm bred etikett.
Forhåndsvisning av etiketten på
den grafiske LCD-skjermen
før utskrift.

Få hjelp til å organisere arbeidsplassen med holdbare
kvalitetsetiketter

P-touch 2030VP merkemaskin

Denne kompakte og elegante modellen er perfekt for rask og tydelig
merking rundt om på arbeidsplassen. Skriv ut etiketter fra 3,5 mm til
18 mm bredde. Etiketten tilpasses dine ønsker ved å legge til tekst,
symboler og rammer.

Hvert kontor trenger å ha orden i sakene sine og med en Brother
P-touch merkemaskin vil du oppnå nettopp det. Ved tydelig merking
av arkivmapper, CD / DVD covere og annet kontorutstyr, vil du raskt og
enkelt finne den informasjonen du trenger.

I tillegg er det 55 predefinerte grafiske etiketter innebygd i maskinen.
Label Collection funksjonen gjør det enkelt å skrive ut dine vanligste
etiketter. På LCD-skjermen velger du etikettdesignet du ønsker, og
deretter skrives den ut! I løpet av sekunder er etiketten klar til bruk.

Brother TZ tape er tilgjengelig i et bredt utvalg av bredder og farger,
så du er sikret å finne en tape som dekker dine bruksområder og ditt
behov.

Identifiser alle dine viktige dokumenter med tydelig merking av mapper.

Lagre dine favorittetiketter til en
av de 10 minnelommer for
øyeblikkelig opphenting
når nødvendig.

Med 4 skrifttyper, 10 skriftstiler og 16
rammer å velge mellom, kan hver etikett
være så individuell som du er.

Velg mellom 253 symboler.
Velg en av de 31 auto formatene for
enkel merking av arkivmapper, CD /
DVD covere med mer.

Lag stilige grafiske etiketter med Label Collection funksjonen
P-touch 2030VP har 55 predefinerte grafiske etiketter innebygd. Med bare noen få tastetrykk kan du raskt vise hver av disse etikettene på det
grafiske LCD displayet, velge ønsket etikett og deretter skrive ut. Hele prosessen tar bare noen få sekunder. Hver etikett kan skrives ut på et annet
språk enn ditt vanlige. Ved behov kan du velge blant de 18 allerede oversatte språkene.

Tydelig merking hjelper til med å øke effektiviteten på kontoret.

De 55 Label Collection etikettene, inkluderer forslag til mye brukt skilting.

Med et bredt utvalg av etikettbredder og farger tilgjengelig, er det
en tape for alle dine bruksområder.

P-touch 2030VP

