H105

Merkemaskin
Med en håndholdt P-touch
H105 er det enkelt å organisere
permer, arkivmapper, CD-cover,
hyller og andre elementer på
kontoret.
www.brother.eu

-

Lettbetjent funksjon for Auto Design
9 skrifttyper ¦ 178 symboler ¦ 7 rammer
Inkl. 12mm sort på hvit tapekassett
Skriver ut på 3.5, 6, 9 og 12mm etiketter

Identifiser viktig informasjon med en
P-touch H105 merkemaskin.

H105

Organiser kontoret ditt med P-touch H105
Bli mer effektiv ved å enkelt kunne identifisere viktige elementer som arkivmapper, CD-cover, hyller og
personlige eiendeler, når tydelig merket med en P-touch etikett. Den kompakte håndholdte P-touch
H105 er ideell for bruk rundt om på kontoret. Med et stort utvalg av tape i forskjellig bredder og farger,
vil du fort finne P-touch H105 uunnværlig.

Lettlest display
Med forhåndsvisning av
tekst før utskrift

9 skriftstiler
Fremhev teksten
med en skriftstil

Soft-touch taster
Skriv raskere og
mer nøyaktig

Over 170 symboler
Fremhev budskapet

Lett og
kompakt design
Ergonomisk design som gjør
den enkel å holde og bruke

Design kreative etiketter
Med Auto Design eller
Deco Mode funksjonen

7 rammer
Personliggjør dine etiketter
ved å sette inn en ramme

AC adapter uttak
Bruker batterier eller
AD-24ES AC adapter*

P-touch laminerte etiketter – designet for å vare
Brother P-touch laminerte TZe tape består av seks lag materiale, som gir en tynn men ekstremt slitesterk
etikett. Skrift påføres termisk og legges mellom to beskyttende lag PET (polyesterfilm), som beskytter
teksten mot væske, slitasje, temperaturer, kjemikalier og sollys. Alle tapene er testet til det ekstreme og
designet for å vare, så du kan være trygg på at du får en profesjonell kvalitetsetikett.

* Valgfritt tilbehør

Enkelt å identifisere elementer med en slitesterk P-touch etikett
Rundt om i hjemmet, på kontoret, på skolen, i butikk og på andre arbeidsplasser er det mange
bruksområder for langvarig, holdbare P-touch etiketter. Som for eksempel:
•Kabler og kontakter •CD-er og DVD-er •Kontorutstyr •Arkivmapper •Arkivskap •Navneskilt til ansatte
og besøkende •Skilting •Posthyller •Oppslagstavler •Hyllemerking •Kortnummer på telefonen

Tekniske spesifikasjoner
Levert med
Levert med

Medfølgende programvare
- PT-H105 merkemaskin
- 12mm sort på hvit laminert tape (4m)
- Instruksjonsbok

Maskin
Mål ( mm )
Vekt
Tape størrelser
Oppløsning utskrift
Maks. utskriftshøyde
Maks. utskriftshastighet
Kutter type
Tastatur
Antall taster
LCD display
LCD størrelse
Tekst buffer
Etikettminne
Strømforsyning

110(b) x 207(h) x 59(d)
390g
TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm
180 dpi
9.0 mm
20mm / sek
Kutter blad
ABC
54 taster
12 tegn x 1 linje
58 mm x 22 mm
Maks. 80 tegn
720 tegn (9 lommer x 80 tegn)
6 x AAA (LR03) alkaliske batterier (medfølger ikke)
AD-24ES AC adapter (medfølger ikke)

1 skrifttype
178
3 størrelser
3 bredder: (bred, medium, smal)
9
7 rammer
Ja
2 linjer
Automatisk etikettlengde: venstre justert
Forhåndssatt etikettlengde: sentrert
Forhåndssatt format (auto format) Ingen
Innstilling tapelengde
Ja (30-300 mm)
Innstilling tapemarg
Ingen, smal, halv, full, kjedeutskrift
Tabulatorfunksjoner
Nei
Antall deco mode designs
12 designs
Antall auto designs
9 + tilfeldig
Funksjon for kabelmerking
Ja
Automatisk nummerering
Nei
Speilvendt utskrift
Nei
Vertikal utskrift
Ja
Kopi (repeterende) utskrift
Ja (1-9)
Forhåndsvisning
Ja (forhåndsvis tekst og vis etikettlengde)
Auto av
Ja
Endre enhetsvalg
Ja (inch/mm)
Endre språkvalg	20 språk (engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk,
italiensk, nederlandsk, dansk, norsk, svensk, finsk,
ungarsk, tjekkisk, polsk, rumensk, slovensk,
slovakisk, kroatisk, tyrkisk, brasiliansk portugisisk)
Medfølgende skrifttyper
Medfølgende symboler
tegnstørrelser
Tegnbredder
Skriftstiler
Rammer
Understreket
Maks. antall linjer
Horisontal justering

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00 - Faks: 22 57 75 09
www.brother.no
Bilder vist er kun veiledende og noen aspekter er ikke gjeldende for denne modellen.
Produktspesifikasjoner kan endres. www.brother.eu

