Merk tingene dine tydelig med en slitesterk P-touch-etikett
Varige og slitesterke P-touch-etiketter kan brukes til mye forskjellig i hjemmet, på kontoret, på skolen, i
butikken og andre steder. Her er noen vanlige eksempler:

H500

• Kabler og støpsler • CD-plater og DVD-plater • Kontorutstyr • Arkivmapper • Arkivskap • Navneskilt til
personale og besøkende • Skilting • Ekspedisjonsavdelinger • Oppslagstavler • Hyller • Interne telefoner

PT-H500 Spesifikasjoner
For flere opplysninger og for å se hele produktserien vår, se www.brother.no

PT-H500 maskinvare
Artikler som følger med

Programvare for PC

PT-H500 etikettmaskin
24 mm sort på hvit tapekassett (4 m)
CD-ROM med programvare for etikettdesign og 		
skriverdriver

Hovedfunksjoner

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med 16 tegn x 3
linjer og forhåndsvisning av utskrift
USB 2.0
20 mm/sekund
24 mm
18,1 mm
Automatisk
6 x AA alkaliske/oppladbare batterier

Skriftsnitt
Skriftstiler
Bildeimport
Skjermdump
Rammer
Strekkoder
Støtte for databasetilkobling
Microsoft Office®-støtte

Støttede operativsystemer

Hovedfunksjoner
Skjermtype
PC-grensesnitt
Utskriftshastighet
Maksimal tapebredde
Maksimal utskriftshøyde
Kuttetype
Batteritype

Oppretting av etiketter
Skrifttyper
Maks linjer per etikett
Maksimalt antall tekstblokker
Symboler
Rammer
Strekkoder
Automatisk nummerering
Kopiutskrift
Vertikal utskrift
Roterende utskrift
Forhåndsinnstilte formater
Kabelmerkefunksjon

14 fonter, 10 stiler. Punktstørrelse: 6 til 48
7 (på 24 mm tapekassett)
5
618
99
9 protokoller
2-99
2-99
Ja
Ja
18 maler, 24 blokkoppsett
Ja

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.6-10.8
Alle installerte TrueType-fonter
12
JPG, BMP, TIFF og andre populære typer
Ja
153
21 protokoller inklusive 1D/2D strekkoder
Microsoft Excel, csv, mdb, txt
Microsoft® Word 2003/2007/2010
Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010”

Generelt
Rekvisita
Tapetype / Tapebredder

TZe-tapekassetter: 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm

Ekstrautstyr
Batterier
Strømadapter

Minne

Vekt og dimensjoner

Maksimalt antall tegn per etikett 280
Etikettminneområder
50

PT-H500

BA-E001 Li-ion oppladbart batteri
AA alkaliske/oppladbare batterier (LR6/HR6)
AD-E001 strømadapter

122 mm (B) x 245 mm (H) x 91 mm (D) ¦ 830 g

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Telefon: 22 57 75 00 Faks: 22 57 75 09
www.brother.no
Etikkene som er avbildet, er bare ment som eksempler, og enkelte detaljer kan kanskje ikke produseres med denne modellen.
Produktspesifikasjonene kan bli endret. E&OE.

Profesjonell håndholdt
merkemaskin til PC

Lag etiketter med det innebygde
tastaturet og LCD-skjermen eller
direkte på din PC.
www.brother.no

- Skriv ut etiketter til universell bruk på kontoret
- Stor og lettlest bakgrunnsbelyst skjerm
- Automatisk etikettkutter
- Skriv ut etiketter i str. 3,5/6/9/12/18/24 mm

Design og skriv ut slitesterke etiketter fra din Mac eller Windows-PC
P-touch H500 er laget for at du skal kunne holde den i hånden, noe som gjør det lett og raskt å organisere kontoret ved at du
lager etiketter for å merke arkivmapper, arkiverte dokumenter, backupplater, minnepinner og hyller. Og når du kobler den til PC-en
din, kan du legge til bilder, rammer og strekkoder på etikettene og lage stilige tekster med alle TrueType-fontene du har installert.
P-touch-etiketter er tilgjengelige i mange forskjellige størrelser og farger, slik at P-touch H500 lett kan produsere akkurat de
etikettene du trenger, uansett når og hvor du skal bruke dem.

Funksjonene til PT-H500
Last ned de siste
etikettene
fra tjenesten
Brother Cloud

Legg til et utvalg
installerte symboler
på etikettene dine

Ram inn tekstene dine

Utviklet for å kunne
bæres og med raske
utskrifter og automatisk
kutter

Brukervennlig og
med en stor
grafisk skjerm med
bakgrunnsbelysning

Legg til en logo
eller et bilde
på etikettene dine

Bruk den alene eller
design og skriv ut
etikettene dine
på PC eller Mac

Bruker AA-batterier
eller strømadapter
(ekstrautstyr) og Li-ion
oppladbart batteri

P-touch laminerte etiketter – utviklet for å vare

"Nå er det lett å holde orden på kontoret,
for jeg kan lage etikettene der jeg
befinner meg eller designe og skrive dem
ut fra PC-en"

Brother P-touch laminerte TZe-tape består av seks lag materialer, noe som gir en tynn, men svært sterk etikett.
Varmeoverføringsblekket er klemt inn mellom to beskyttende lag PET (polyesterfilm) som beskytter teksten mot påvirkning fra
væsker, slitasje, temperaturer, kjemikalier og sollys. Ettersom etikettene har gjennomgått svært harde tester, kan du være
trygg på at de holder høy kvalitet og er utviklet for å vare lenge.

H500

Laminert

Temperaturbestandig

Vannbestandig

Blekeresistent

Slitesterk

Kjemisk
bestandig

Enkel å
rive av

Sterkt
klebende

