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Profesjonelt merkesystem

always at your side
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Enkel i bruk

Navigeringshjulet gir deg logisk og hurtig tilgang til alle funksjonene til 

P-touch 3600. Utskriftskapasiteten inkluderer 10 innebygde skrifttyper, 18

skriftstiler og 24 skriftstørrelser i tillegg til autostørrelse. 

Det store semi-grafiske LCD vinduet gjør det mulig å forhåndsvise opp til

20 tegn x 3 linjer, så vel som skrifttype, størrelse, bredde, stil,

innramming, justering, marger og lengde, samt den nye roterende

utskriftsfunksjonen.

Med de aller beste P-touch utskriftsfunksjoner er dette den perfekte 

maskinen til å møte dine krav til etiketter.

Spesielle funksjoner inkluderer den nye multi-funksjon kutteren. Etiketter

som er skrevet ut sammenhengende har halvkutt, og klare til å plukkes

av en og en. 

I tillegg vil den nye roterende utskriftsfunksjonen snu din allerede

inntastede informasjon 90 grader, for så å skrive ut gjentatte ganger på

etiketten, i henhold til din forhåndsinnstilte etikettlengde.

Med en utskriftshastighet på 20mm per sekund  og en utskriftskvalitet på

360 dpi, vil P-touch 3600 produsere flotte etiketter med profesjonell

kvalitet, som en hjelp til deg for å oppnå et bedre organisert arbeidsmiljø.
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Tape for bruk til P-touch 3600 modellen inkluderer 6 tape bredder og 22

farge kombinasjoner, til hjelp for deg når du skal lage profesjonelle

selvklebende etiketter for å løse ditt etikett behov.

Holdbar merking

Brother’s unike, patenterte TZ-taper er designet for å være ekstra

hardføre.

Tester har vist at de kan motstå stor slitasje, elektrisk motstand og

langtidseksponering mot kjemikalier, sollys, vann og ekstreme

temperaturer.

Brother laminerte taper består av seks lag materialer, og gir en tynn,

men allikevel særdeles slitesterk etikett. Tegn formet med thermal

transfer blekk blir faktisk skrevet på undersiden av laminatet og ligger

beskyttet mellom to lag med polyester film (PET). Etiketten blir nærmest

uslitelig.
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N.B. Ikke alle tape varianter er tilgjengelig i alle land.
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P-touch 3600 spesielle egenskaper
• Multi-funksjon kutter 

• Roterende utskriftsfunksjon

• Stort semi-grafisk LCD vindu 

• USB tilkobling (V1.1) 

Utskrifts kapasitet

• 10 Innebygde skrifttyper 

• 24 (+auto) skriftstørrelser 

• 18 skriftstiler 

• 449 symboler og clip arts

• 9 forskjellige strekkoder

• 27mm maksimum utskriftshøyde

• Skriver opp til 16 linjer (36mm tape)

• 20mm/sek. utskriftshastighet 

• 360 dpi utskriftskvalitet

• 10240 tegn minne (100 Filer)

• 30 rammer og bakgrunns dekor

• Tabulator funksjon

• Horisontal og vertikal justering 

• Speilvendt, vertikal og roterende utskrift

• Kopi utskrift og nummererings funksjon

• Valuta omregner

• Auto power av

• LCD kontrast innstilling

PC Programvare
• Leveres med Quick Editor og P-touch Editor. Gjør det mulig å

bruke grafikk, bilder, skrifttyper og andre funksjoner allerede
installert på din PC.

Valgmuligheter tape
• Valgmulighetene inkluderer standard laminert tape med fluo-

rescerende eller transparent utseende, spesielle taper som
ulaminerte tape, tape med matt overflate, med ekstra sterkt
lim, sikkerhetstape samt tekstil tape til å stryke på tøy. Alle
tilgjengelig i varierende bredder, tekst og tapefarger.

• Tape bredder på 6,9,12,18, 24 og 36mm 

• Standard tape lengde på 8m*
*Gir cirka 100 etiketter (basert på 10 tegn og standard etikettlengde 8cm)

Inkludert:
• Bruksanvisning

• 24mm sort på hvit TZ laminert tape

• P-touch Editor CD-ROM*

• USB Kabel

• Strømforsyning (adapter) (AD-9000)
*Programvare for Windows® tilgjengelig på Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk,
Italiensk, Dansk, Svensk og Norsk.  Programvare for Macintosh kun tilgjengelig på Engelsk.

P-touch 3600 fra Brother er en ypperlig 
elektronisk merkemaskin som kan brukes alene
eller koblet til PC eller Macintosh.

a l w a y s a t y o u r  s i d e

Beskyttende papir

Lim (Akryl)

Bakgrunnsfarge

Bunnfilm (PET)

Lim (Akryl)

Tekst

Beskyttende laminat (PET) 38µm

• Navigerings hjul

Gir rask og enkel tilgang til alle
hovedfunksjoner og
redigerbare muligheter så som
skrifttype, stiler og størrelser.

• Multi funksjon kutter

Det nye ved P-touch 3600 kuttesys-
temet er at den kan yte halvkutt
repeterende suksessivt på
utskrevne etiketter. Slik kan du få
en remse med ferdige halvkuttede
etiketter, klare til å 
bli montert en 
etter en.

• LCD Vindu

Det store semi-grafiske vinduet gir
tilgang til forhåndsvisning av
skrifttype, størrelse, bredde, stil,
innramming, justering, marger og
lengde, samt den NYE roterende
utskrifts funksjonen – noe som
muliggjør å se de forskjellige
komponentene på din etikett, før du
skriver den ut.

• USB tilkobling

USB porten gir rask og enkel
tilgang til PC’en.


