P750W

Profesjonell merkemaskin
for PC med innebygd Wi-Fi*
Skriv ut holdbar etiketter fra din PC,
Mac, smarttelefon eller nettbrett.

www.brother.eu

- Mange brukere kan dele på etikettskriveren.
- 	Innebygd kutter med funksjon for enkelt å ta
av etiketten.
- Inkluderer tape, AC adapter, USB-kabel og bæreveske.
- Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24mm brede etiketter.

“P-touch P750W deles over nettverket, så
alle på kontoret kan skrive ut etiketter fra
sin egen PC, Mac og fra sin smarttelefon
og sitt nettbrett, ved hjelp av den
kostnadsfrie appen iPrint & Label.”

P750W

Profesjonell etikettskriver for det moderne kontoret
P-touch P750W er en avansert, men allikevel lettbetjent merkemaskin med Wi-Fi*. Alle i organisasjonen kan bruke
den for raskt å designe og skrive ut opp til 24mm brede etiketter. Merk arkivmapper, arkiverte dokumenter, data
backup disketter / USB-minner og hyller. Du kan også lage egendefinert skilting. Med den medfølgende P-touch
Editor 5 programvaren kan du bruke PC-ens skrifttyper, ta med bilder, symboler og strekkoder på etikettene, eller
laste ned iPrint&Label appen for å designe og skrive ut etiketter fra en smarttelefon eller et nettbrett.

Nøkkelfunksjoner
- Skriver ut etiketter fra 3.5 til 24mm bredde.

- Legg til en logo, et symbol eller en ramme på etikettene.

- Innebygd Wi-Fi* for å dele skriveren rundt om på kontoret.

- Kostnadsfri iPrint&Label app for iOS og Android
smarttelefon / nettbrett.

- Automatisk kutter med halvkutt for enkelt å ta av etiketter.
- Velg fra en av de installerte true type skrifttypene.

- NFC-leser for å enkelt å koble til din NFC-aktiverte
mobile enhet.

P-touch laminerte etiketter - designet for å vare
Brother P-touch laminert TZe tape består av seks lag materiale, og gir en tynn, men ekstremt slitesterk etikett. Termisk
overført blekk ligger mellom to beskyttende lag av PET (polyetylen), som beskytter teksten mot virkningene av væsker,
slitasje, temperatur, kjemikalier og sollys. TZe-tapen er testet til det ekstreme, så du kan være trygg på at du får en
etikett i høy kvalitet, som er designet for å vare.

Tydelig merking av elementer med en holdbar P-touch etikett
Rundt om i hjemmet, på kontoret, på skolen, i butikk og på andre arbeidsplasser er det mange
bruksområder for langvarige, holdbare P-touch etiketter. Som for eksempel:
•Ledninger

og støpsler •CD-er og DVD-er •Kontorutstyr •Filmapper •Navneskilt for ansatte og
besøkende •Arkivskap •Skilting •Postrom •Oppslagstavler •Hyller og reoler •Telefonnummer

PT-P750W
PC programvare

Levert med
PT-P750W merkemaskin
24mm sort på hvit tape (4m)
AC adapter
USB kabel
Hurtigguide for oppsett

Egenskaper
Grensesnitt
Utskriftshastighet
Maks. tapebredde
Maks. skrifthøyde
Kutter
Batteri

USB 2.0, trådløs (802.11b/g/n), NFC
30mm/sek (maks.)
24mm
18.1mm
Automatisk hel- og halvkutt
BA-E001 Li-ion oppladbart batteri (medfølger ikke)
6x AA alkaliske/oppladbare batterier
(LR6/HR6 - medfølger ikke)

Støtter operativsystem

Guide for merking
Skrifttyper
Skrifstiler
Import av bilder
Skjermdump
Rammer
Strekkoder
Støtter tilkobling database

Generelt
Utstyr
Tapetype: Tape bredder

Tilbehør, valgfritt
Batterier

iPrint&Label mobil app
Støtte for mobilt operativsystem
Støtte for bilder
Maler
Etikettkolleksjon
Gjenkjenner tapebredde og farge
Innstilling av etikettlendge

iOS 5 eller høyere, Android 2.2 eller høyere
Funksjon for skjermdump, fotofunksjon
Ja (67)
Ja (23)
Ja
24-600mm

For spesifikasjoner og komplett produktutvalg, se www.brother.eu

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
Ja
Alle installerte true-type skrifttyper
12
JPG, BMP, TIFF og andre populære filtyper
Ja
154
21 protokoller inkl. 1D/2D strekkoder
Microsoft Excel, csv, mdb, txt

TZe tape: 3.5, 6, 9, 12. 18, 24mm

AC adapter

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

Vekt og mål
PT-P750W

78mm(b) x 143mm(h) x 152mm(d) ¦ 800g

* Wi-Fi tilkobling krever at du benytter AC-adapter, eller oppladbart Li-ion batteri.

Kontakt:

Brother Norge,
filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00, Faks: 22 57 75 09
Bilder er kun for illustrasjon og noen funksjoner kan muligens ikke utføres med denne modellen.
Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.

