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QL-LABELPRINTERE

Profesjonell etikettskriver
med trådløst nettverk
Med innebygget trådløst nettverk
er QL710W den perfekte
merkeløsningen for kontorets
arbeidsgrupper.
www.brother.no

Finnishb/g/n trådløst LAN
- Innebygget IEEE 802.11
- Skriv ut opp til 93 etiketter/minutt og opp til
300 x 600 dpi utskriftsoppløsning
- Innebygget automatisk kniv
- Leveres inkl. 2 etikettruller og programvare
Norway

Flere brukere kan nå skrive
ut etiketter når som helst
og hvor som helst, takket
være den innebygde trådløse
nettverkstilkoblingen i QL710W.

Gi din bedrift et profesjonelt image
Få et mer profesjonelt utseende og forbedre effektiviteten på kontoret. Konvolutter, pakker og
forsendelser merkes og håndteres profesjonelt. Du kan velge mellom mange etikett størrelser. Du kan
også inkludere din bedrifts logo hvis ønskelig. Merk ringpermer, foldere, mapper, CD-er og DVD-er med
lettleste etiketter, for å sikre at viktig informasjon lokaliseres raskt.

802.11b/g/n TRÅDLØS
TILKOBLING
Del QL710W med flere brukere
via det trådløse nettverket.

SKRIV UT ETIKETTER
I DEN STØRRELSEN
DU HAR BRUK FOR
Lag etiketter fra 12,7 mm
opp til 1 meter lengde med
den innebygde kniven.

ENKELT Å SKIFTE RULLER
Hver rull leveres på en spole
som enkelt settes i skriveren hver gang.

OPP TIL 300 X 600 DPI
UTSKRIFTSOPPLØSNING
Lag lettleste etiketter
i høy kvalitet med tydelig
tekst og grafikk.

USB TILKOBLING
Raskt å installere og enkel å
bruke. USB kabelen leveres som
standard med QL710W.

OPP TIL 93 ETIKTTER
PR. MINUTT
Uansett om du skriver ut en
eller flere etiketter av gangen,
har QL710W dem klare i
løpet av få sekunder.

Etiketter i
faste formater

Profesjonelt innebygget trådløst nettverk
Bruk av trådløst nettverk med en etikettskriver gir langt større fleksibilitet enn en kablet løsning. Flere
brukere kan koble seg til en og samme maskin, så alle kan dra nytte av å produsere profesjonelle
skreddersydde etiketter etter behov. Etikettskriveren kan plasseres der hvor det er bruk for etiketter, og
ikke nødvendigvis ved siden av PC-en. Uansett behov er QL710W den perfekte etikettskriveren til din
arbeidsgruppe.

P-touch Editor Lite LAN
Denne nettverksbaserte programvaren for etikettdesign er enkel
å sette opp og bruke. Bare kopier filene til en delt nettverksdriver
som alle brukere har tilgang til. Når de kjøres for første gang, finner
de automatisk den nettverksbaserte QL710W og oppretter en
snarvei på brukerens PC. Ingen skriverdriver eller programvar må
installeres på den enkelte brukers PC.

P-touch Editor 5
Denne profesjonelle programvaren for etikettdesigne tilbyr
integrasjon med Microsoft Word, Excel og Outlook slik at du
kan skrive ut etiketter direkte fra disse programmene. For å
skrive ut etiketten umiddelbart, markeres adressen, teksten
eller informasjonen du trenger og klikk på “P-touch”-ikonet i
verktøylinjen. Strekkoder, grafikk, rammer og annen informasjon
kan legges til etikettene dine, uansett hva dine behov måtte være.

Brother iPrint & Label
Med den kostnadsfrie appen Brother iPrint&Label, har du nå
muligheten til raskt og enkelt å lage og skrive ut etiketter direkte
fra din iOS eller Android enhet til Brother QL710W. Appen er
tilgjengelig via enhetens app store.

BR Admin Light
Denne kraftfulle programvaren som blant annet brukes av
nettverksadministratorer til å konfigurere Brother blekkskrivere
og laserskrivere, kan nå også brukes til å sette opp og installere
QL710W i bedriftens nettverk. Én løsning for alle nettverksbaserte
Brother produkter.

Tape i løpende
lengder

Skriv ut etiketter uten besvær - til alle formål
QL710W bruker Brother DK etikettruller. De sitter på en spole med en guide som sikrer at spolen alltid
installeres korrekt, og gjenkjenner størrelsen på etiketten satt inn. Du får ingen justeringsproblemer ofte
forbundet med utskrift av etiketter i en tradisjonell skriver. Så om du skriver ut en eller flere etiketter om
gangen, kan du være sikker på at Brother QL710W skriver ut hver etikett perfekt, gang etter gang.

Tekniske spesifikasjoner
Systemkrav PC/Mac®

Leveres med:
QL710W profesjonell etikettskriver
2 x startruller:
- 29 mm x 90 mm standard adresse etiketter (100 etiketter)
- 62 mm løpende lengde papirtape (8 meter)
USB og strømkabel
CD-ROM med programvare for etikettdesign, skriverdriver
og bruksanvisninger.
Hurtigguide for oppsett og garantibevis

QL710W etikettskriver
Mål
Vekt
Taster kontrollpanel
Kniv
Strømforsyning
Utskriftsmetode
Type rull
Maks. rull- / utskriftsbredde
Min. / maks. etikettlengde
Utskriftshode oppløsning
Utskriftshastighet
Tilkobling

Operativsystem

Minimum CPU
Ledig harddiskplass
USB-port
Trådløst LAN
Grafikk
Annet

Windows® XP SP3 eller nyere, Windows Vista®
Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows 		
Server® 2008/2008 R2  Mac OS X 10.5.8 - 10.7
Som anbefalt av operativsystem
Windows®:70MB eller mer I Mac:200MB eller mer
USB Spec. 1.1, 2.0 eller 3.0 protokol
IEEE 802.11b/g/n
800 x 600 pixels / 16 bit fargedybde minimum
CD/DVD driver

128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)
1,20 kg (uten DK rull)
4: (strøm, WiFi, mating, kutt)
Kraftig automatisk kniv
Intern strømforsyning
Direkte termisk
DK-ruller (DK faste formater / DK løpende lengder)
62 mm / 59 mm
12,7 mm / 1 meter
300 dpi / 720 punkter
150 mm pr. sek. ¦ 93 standard adresse etiketter pr. min. (USB)
IEEE 802.11b/g/n trådløst LAN ¦ USB 3.0 (full speed)

Programvare
P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor 5

Støttede skrifttyper /
Alle installerte TrueType skrifttyper
medfølgende skrifttyper 		
Skriftstiler
4 stiler: normal, fet, kursiv, understreket
		
Antall rammer
10
Bildefilformater
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Screen capture
Ja
Multi-linjeutskrift
Ja
Multi-blokkutskrift
Ja
Vertikal utskrift
Ja
Rotér utskrift
Ja
Antall kopier
2 - 200
Speilvendt utskrift
Nei
Fortløpende nummerering
1 - 200 / A - Z / a - z
Strekkoder
Nei
		
		
		
		
Støtter database / fil-link
Nei
Støtter add-in
Nei
Automatisk utskrift av dato / tid
Nei
Språk
Engelsk / dansk / hollandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk /
portugisisk / spansk / svensk / finsk / tjekkisk / polsk /
ungarsk / forenklet kinesisk / slovakisk / slovensk / rumensk /
kroatisk / bulgarsk / russisk / tyrkisk / japansk /
tradisjonell kinesisk / koreansk / thai / vietnamesisk

Alle installerede TrueType-fonte / 17
11 stilarter: normal, fet kursiv, kontur, skygge, lys skygge, 		
horisontal, innraming, ramme, inverteret tekst, understreket
126
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2 - 9999
Ja
1 - 5000 / A - Z / a - z
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR
(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13
AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1
DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR
Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database
Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Ja
Engelsk / dansk / hollandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk /		
portugisisk / spansk / svensk / finsk / tjekkisk / polsk / ungarsk /
forenklet kinesisk / russisk / tyrkisk / japansk / arabisk / thai /
vietnamesisk
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