D400

Profesjonell
Merkemaskin
Merkemaskin med intuitive funksjoner
•
•
•
•
•

Lettlest grafisk skjerm.
Bredt PC tastatur.
Stor utskriftshøyde.
Innebygd redigerbar etikettdesign for vanlige merkebehov.
Skiver ut 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm etiketter.

www.brother.no

«En tydelig merking av tingene på kontoret,
er viktig for å sikre effektivitet. P-touch D400
gjør dette raskt og enkelt med avanserte
merkefunksjoner, enkelt tastatur og stor
utskriftshøyde .»

D400

Lag flotte,
holdbare etiketter
på et øyeblikk.

Å kunne finne viktige ting raskt, som innholdet i arkivmapper, arkiverte dokumenter,
sikkerhetskopier/USB-minnepinner og hyller, er nøkkelen til et godt organisert kontor. Med
et bredt tastatur som er enkelt å bruke, et grafisk display med forhåndsvisning og spesielle
funksjoner for å raskt lage etiketter for vanlige merkeoppgaver, er P-touch D400 den ideelle
merkemaskin for travle kontor. P-touch merketape er tilgjengelige i mange forskjellige størrelser
og farger for ethvert merkebehov. Med sin raske utskriftshastighet og mange muligheter, kan du
raskt lage lettleste etiketter når som helst.

3,5 - 18mm bredde

Grafisk display med
forhåndsvisning

14 skrifttyper | 99 rammer
Flere enn 600 symboler

Innebygd redigerbar
etikettdesign

Brukervennlig PC-tastatur

Bruker 6 x AA/LR6-batterier (medfølger),
eller strømadapter (AD-E001)

Skriv ut etiketter i

P-touch laminerte etiketter – utviklet for å vare.
Brother P-touch laminert TZe-tape består av seks forskjellige lag, som danner en tynn og robust etikett. Teksten dannes med termotransfer
blekk og ligger mellom to beskyttende lag PET (polyetylen). Resultatet er en praktisk talt uslitelig etikett som motstår væsker, slitasje,
ekstreme temperaturer, kjemikalier og sollys. Våre etiketter er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på få en profesjonell
kvalitetsetikett som er designet for å vare.
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Merk alle elementer
tydelig med robuste
P-touch etiketter.

Rundt om i hjemmet, på kontoret, skolen og andre plasser finnes det mange bruksmuligheter for
holdbare P-touch etiketter. Vanlige eksempler er:
Kabler og plugger, CD-er og DVD-er, USB-minnepinner, kontorutstyr, mapper, navneetiketter,
arkivskap, skilt, postrom, informasjonstavler, hyller, telefonnummer.

Spesifikasjoner
I esken
PT-D400 merkemaskin, 18 mm sort på hvit tape (4 m), 6 x AA/LR6 alkaliske batterier, brukerveiledning.

Hovedfunksjoner
Display: 16 tegn x 3 linjer grafisk LCD med forhåndsvisning
Utskriftshastighet: 20 mm/sek.
Maks. tapebredde: 18 mm / Maks. utskriftsbredde: 15,8 mm
Manuell tapekutter
6 x AA alkaliske/oppladbare batterier (LR6/HR6)

Lage etiketter
14 skrifttyper / 10 stiler / 6 til 42 punkters størrelse. Maks. 5 linjer per etikett
617 symboler / 99 rammer / 9 strekkodeprotokoller
Kopiutskrift: 1-9 / Automatisk nummerering: 1-9 / 10 forhåndsinnstilte etikettformater /kabelmerkingsfunksjon

Minne
Maks. 80 tegn per etikett
50 minneplasser (Maks 1100 tegn på tvers av alle minneplassene)

Generelt
TZe-tape: 3,5, 6, 9, 12, 18 m
Mål og vekt: 188 mm (b) x 177 mm (h) x 72 mm (d) / Vekt: 730 g

Valgfritt tilbehør
ADE001EU strømadapter

For detaljerte spesifikasjoner og for å se hele produktspekteret, vennligst besøk www.brother.no

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf.: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries Ltd
Varemerker og produktnavn er registrerte varemerker, eller varemerker som tilhører sine respektive selskaper.
Etikettbilder som vises er kun ment som illustrasjon, og noen aspekter kan ev. ikke være reproduserbare på
denne modellen.
Produktspesifikasjoner kan endres. E&OE.

