2730VP
P-touch 2730VP tekniske spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Vekt (uten batterier)
Mål (mm)
Tastatur
Antall taster
Kutter
Strømforsyning
USB interface for PC/Mac tilkobling
Innebygd klokke med batteri
back-up
Tekstgjenkjenning
LCD skjerm
Forhåndsvisning av etikett
Tapebredder
Maks. skrifthøyde
Utskriftshastighet
Skrifttyper
Skriftstiler

Antall rammer
Horisontal oppstilling
Speilvendt utskrift
Vertikal utskrift
Tegnstørrelse (Pts)
Utskrift over flere linjer
Maks. antall tekstblokker
Antall tegn
Antall symboler
Innstilling etikettlengde
Strekkodeutskrift / formater

Autoformater
Antall Label Collection design
Tekstminne
Repeterende utskrift
Sekvensiell nummerering
Språk LCD skjerm

Valgrfri enhet (cm/inch)

Holdbare P-touch etiketter
0,88 kg
177 (B) x 70 (H) x 238 (D)
QWERTY
68
Automatisk
8 x AA alkaliske batterier (LR6)
AC adapter (medfølger)
Ja
Ja
Ja
16 tegn x 3 linjer, opplyst
Ja
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm TZ tape
18.0 mm
10 mm / sekund
8 (Helsinki / Brussels / Florida /
Calgary / US / Los Angeles /
San Diego / Belgium)
Normal / Bold / Outline / Shadow /
Solid / Italic / Italic Bold / Italic Outline /
Italic Shadow / Italic Solid / Vertical
20
Venstre / Midtstilt / Høyre /
Blokkjustert
Ja
Ja
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42 /48
7
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 /
EAN-13 / GA1-128 / UPC-A / UPC-E
/ I 2-5 / CODABAR
42
55 + 20 som kan lasts ned fra
internett
2.800 tegn i 99 filer
1 - 99 kopier
1 - 99 nummer
Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk,
Italiensk, Spansk, Portugisisk,
Dansk, Norsk, Svensk, Finsk,
Ungarsk, Tsjekkisk, Polsk, Rumensk,
Slovensk, Slovakisk, Kroatisk, Tyrkisk
Ja

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 våre konkurrenters etiketter.

Systemkrav
Operativsystem

Tilkobling
Krav til ledig plass på harddisk
Krav til minne

Grafikk kort
Microsoft office support
for P-touch add-in

Microsoft Windows XP SP3 eller
høyere
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Mac OS X 10.4.11 - 10.6
Windows: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Windows: 70MB eller mer
Mac: 100MB eller mer
Windows XP: Mer enn 128 MB
Windows Vista: Mer enn 512 MB
Windows 7: Mer enn 1 GB (32-bit)
eller 2GB (64-bit)
Mac OS X 10.4.11: 256MB eller mer
Mac OS X 10.5.x: 512MB eller mer
Mac OS X 10.6: 1GB eller mer
SVGA/High colour eller høyere
CD-ROM/DVD-ROM drive
Microsoft Word
2002/2003/2007/2010
Microsoft Excel
2002/2003/2007/2010
Microsoft Outlook
2002/2003/2007/2010

Leveres med
P-touch 2730 merkemaskin
AC adapter
24mm sort på hvit tape (4m)
Koffert
Brukerguide
USB kabel
Programvare/Driver CD-ROM

Etikettdesign vist er kun for illustrasjon.
Utvalget av 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 2730VP
Profesjonell merkemaskin
Skriv ut etiketter i høy kvalitet i opp til
24 mm bredde, også fra din PC.
Med så mange lettbetjente funksjoner,
har det aldri vært enklere å lage etiketter
når behovet melder seg!

 PC tilkobling - design og skriv ut etiketter fra din PC
 Grafisk LCD skjerm som er lettlest og opplyst
 Leveres med 24 mm sort på hvit tape (4 m) og
AC adapter
 Bruker 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm bred tape

P-touch 2730VP egenskaper

Hver etikett kuttes til riktig lengde
takket være den innebygde
automatiske kutteren.

Skriv ut etiketter fra 3.5 mm til 24 mm
bredde. Et stort utvalg av etikettfarger,
størrelser og materiale er tilgjengelig.

Funksjonen for tekstgjenkjenning
foreslår tidligere skrevet ord. Her
sparer du tid når du skriver ut
mange etiketter med lik tekst.

Skriv ut etiketter fra din PC eller Mac fra
den innebygde USB porten.

"Label Collection" tasten gir
deg øyeblikkelig tilgang til opptil
75 forhåndsinnstilte grafiske
etikettdesign på 18 språk. Bare velg
din etikett på skjermen og skriv ut!
Skriv opp til 7 linjer tekst på
en 24 mm bred etikett.
Før utskrift, se forhåndsvisning av
din etikett på det grafiske
LCD displayet.

Øk produktiviteten ved hjelp av tydelig merking over
hele kontoret.
P-touch 2730VP er en stilig, kompakt merkemaskin som er lett å
bruke. Skriver ut kvalitetsetiketter i opp til 24 mm i bredde, enten fra PC
eller med merkemaskinens eget tastatur og skjerm.
Merk og identifiser innholdet i arkivmapper, arkivskap, kabler, CD
/ DVD-er, hyller, skrivesaker, navneskilt og eiendeler, eller lag ulike
informasjonsskilt rundt om på kontoret.
Brother P-touch etiketter er tilgjengelige i et stort utvalg av bredder og
farger, så du er sikker på å finne en for dine behov, uansett hva du skal
merke med etiketter.

P-touch 2730VP merkemaskin

Velg blant 42 auto formater for
enkel merking av arkivmapper,
CD/DVD-er m.m.

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

Stort, lettlest 3 linjers opplyst
LCD skjerm.
Med 8 skrifttyper, 10 skriftstiler og
20 rammer å velge mellom, kan
hver etikett bli like individuell som du er.

253 symboler er inkludert for bruk
på etiketten.
Sett inn dagens dato og tid på din
etikett - ideell ved arkivering
av dokumenter.

Med en lettlest bakgrunnsbelyst LCD skjerm og fleksibilitet til å skrive
ut etiketter direkte fra din PC eller Mac med medfølgende programvare
for etikettdesign, inneholder denne avanserte merkemaskinen
funksjoner som gjør det enkelt å lage etiketter.
Det er 42 forhåndsinnstilte formater for vanlige merkeoppgaver (for
eksempel arkivmapper / CD covere med mer). "Label Collection"
funksjonen viser opptil 75 forhåndsinnstilte etikettdesign på LCD
skjermen, og du kan deretter skrive ut valgte design.
Andre funksjoner som for eksempel en innebygd klokke og en
funksjon for tekst gjenkjenning, bidrar til å gjøre enhver merkeoppgave
enkel å fullføre. P-touch 2730VP er et uvurderlig verktøy til å ha rundt
på kontoret.

Lag stilige grafiske etiketter med Label Collection funksjonen
P-touch 2730VP har 55 forhåndsinnstilte grafiske etiketter innebygd. Med bare et par tastetrykk kan du raskt se hver av disse etikettene på den
grafiske LCD skjermen. Velg den du ønsker og skriv deretter ut etiketten. Hele prosessen tar bare sekunder å fullføre. Med 18 oversettelser kan
hver etikett skrives ut på et annet språk enn ditt vanlige, hvis og når det er nødvendig.
I tillegg til disse innebygde etikettdesignene, kan du se mange flere på internett. Velg design, last ned og lagre 20 av disse fra din PC* til minnet
på P-touch 2730VP.
*Kun Windows PC

Lag helt tilpassede etiketter med den medfølgende
lettbetjente programvaren.

Tydelig merkede arkivmapper bidrar til økt effektivitet på kontoret.

De innebygde Label Collection etikettdesignene inkluderer
ofte brukte etiketter.

Med et bredt utvalg av tape farger og bredder tilgjengelig, finnes
det en tape for ethvert behov.

P-touch 2730VP

