Tydlig märkning med hållbara P-touch etiketter
Runt omkring i hemmet, kontoret, skolan, butiken och på andra arbetsplatser, det finns många
användningsområden för långvarigt hållbara P-touch etiketter. Till exempel:

H300

•Kablar & kontakter •CD- och DVD-fodral •Kontorsmaterial •Arkiveringsmappar •Arkivskåp
•Brevkorgar •Personal- och besöksbrickor •Skyltning •Anslagstavlor •Hyllor •Telefonanknytningar

Tekniska specifikationer
Allmänt

Etikettskapande

Följande ingår

PT-H300 märkmaskin
18 mm svart på vit tape (4 m)
Handledsrem
Bruksanvisning

Språk

Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Portugisiska, Italienska,
Holländska, Danska, Norska, Svenska, Finska, Ungerska,
Tjeckiska, Polska, Rumänska, Slovenska, Slovakiska,
Kroatiska, Turkiska, Brasiliansk Portugisisk

Funktioner
Tangentbord

64 knappar QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Numerisk knappsats

Ja

Display

Bakgrundsbelyst LCD display med
förhandsgranskning

Display upplösning

15 tecken x 3 linjer ¦ 128 x 56 punkter

Utskriftshastighet

20 mm / sekund

Utskriftsupplösning

180 dpi

Max. utskriftshöjd

15.8mm

Kniv

Manuell

Etikettlängd

30 mm (min.) ¦ 300 mm (max.)

Max. antal rader per etikett

5

Tapemarginal inställning

Liten, halv, full, kedjeutskrift

Vertikal utskrift

Ja

Spegelvänd utskrift

Ja

Upprepad utskrift
Automatisk numrering

Teckensnitt

14 ¦ Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los
Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams,
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic

Teckenstilar

12 ¦ Normal, Fet, konturerad, skuggad, solid, kursiv,
kursiv & fet, kursiv & konturerad, kursiv & skuggad,
kursiv & solid, understrykning, överstruken

Teckenstorlekar

6, 9, 12, 18, 24, 36, 42

Symboler

617

Ramar

99

Streckkoder

CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Färdiga etikettmallar

14

Etikett kollektion

25

Kabelmärkning

Ja

Minne
Max. antal tecken per etikett

200 tecken

Minnesplatser

50 platser

Tillbehör
Tape

TZe-tape kassetter

Tape bredder

3.5, 6, 9, 12, 18mm

Valfria tillbehör
Batterier

BA-E001 Li-ion laddningsbara batterier
AA alkaliska/laddningsbara batterier (LR6/HR6)

1-9

AC adapter

AD-E001 AC adapter

1-9 numerisk och alfanumerisk

Mått & vikt
Utan kartong

132 x 214 x 66mm ¦ 670g

Med kartong

345 x 249 x 102mm ¦ 1.24kg

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf. 031-734 12 00, Fax: 031-734 12 50
www.brother.se
Etiketterna visas endast för illustration, och vissa aspekter kan inte reproduceras i modellen.
Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Med förbehåll för fel och utlämnanden.

Professionell handhållen
märkmaskin
Organisera enkelt dina filer,
mappar, arkiv, CD-skivor,
utrustning och kablar med
bärbara P-touch H300.
www.brother.se

-

Ergonomisk handmodell
Stor, tydlig belyst display
Levereras med 18 mm svart på vit tape
Skriver ut 3.5, 6, 9, 12 & 18 mm bred tape

Skapa hållbara etiketter i olika färger och bredder

“P-touch H300 är idealisk för att
hålla mitt kontor organiserat”

Bärbara P-touch H300 är det professionella sättet att märka föremål runt om på kontoret, t.ex.
filer, arkiv mappar, utrustning och hyllor. Med PC-tangentbord, stor belyst display och snabb
utskriftshastighet säkerställs att märkningen går snabbt och enkelt.

Skriv lättlästa etiketter
Brother TZe-tape finns i ett brett
färgurval och i bredderna 3.5, 6, 9,
12 och 18 mm.

Inbyggda symboler
P-touch H300 har 617 inbyggda
symboler för att lägga en betoning
på dina etiketter.

Välj din egen stil
Betona din text genom att välja från
14 teckensnitt, 12 stiltyper,
7 teckenstorlekar och 99 ramar.

Strömförsörjning
Välj mellan Li-ion uppladdningsbara
batterier (tillbehör), AA alkaliska
batterier och AC adapter.

Stor bakgrundsbelyst
LCD display
Designa, visa och redigera dina
etiketter innan utskrift för att
minska bortkastade etiketter.

Utskriftsalternativ
Utskriftshöjd på upp till 15.8 mm,
för antingen en stor enrads etikett
eller en etikett på upp till 5 rader.

Färdiga etikettmallar
Skapa snabbt och enkelt
etiketter genom att välja bland
de färdiga etikettmallarna.

Streckkodsetiketter
Idealisk för försäljning och detaljhandel,
skriv enkelt ut dina streckkoder.

P-touch laminerade etiketter - utformade för att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape består av sex lager material, vilket resulterar i en tunn men ändå
extremt stark etikett. Den thermiska färgen överförs mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm),
som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna
har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få en professionell kvalitetsmärkning som är avsedd
att hålla.
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