P750TDI

Märkmaskin för data-/
tele-/elinstallatörer

•
•
•
•
•

Wi-Fi, NFC och USB för enkel anslutning till din smartphone eller PC
Brother Cable Label app - för snabb åtkomst till mallar och symboler
Inbyggd kniv med enkel etikettavskalning
Två tapekassetter, Li-ion batteri, strömadapter, USB kabel och bärväska ingår
Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 24 mm breda etiketter

Hantera ditt datacenter och nätverk effektivt genom att skapa
hållbara etiketter med tydlig identifiering av kablar, paneler, servrar
och annan hårdvara.

www.brother.se

Skriv ut etiketter från din
smartphone, surfplatta eller PC i
upp till 24 mm bredd
Tack vare inbyggd Wi-Fi*, kan du nu ansluta din
smartphone eller surfplatta till PT-P750TDI och enkelt
skapa etiketter med hjälp av gratisappen Brother
Cable Label Tool. Anslut till din PC med USB kabeln,
för att designa helt anpassade etiketter, inkludera
även ditt företags logotyp eller specialsymboler.

* Wi-Fi kräver Li-ion uppladdningsbart batteri som medföljer eller strömadapter. Wi-Fi funktion är ej tillgänglig med AA/LR6/HR06 batterier

P750TDI

Mallar för de vanligaste etikettuppgifterna
Använd mallarna i gratisappen Brother Cable Label Tool för smartphones och surfplattor och P-touch Editor programvara för
etikettdesign (PC), för att skapa etiketter för: paneler, kablar, frontplattor, säkringsblock, servrar och annan hårdvara

NFC-gränssnitt.
Anslut enkelt till din NFCkompatibla smartphone

Inbyggd Wi-Fi* och USB.
Skriv ut etiketter från din
smartphone, surfplatta eller PC

Brett utbud av taper.
Finns i en mängd olika färger,
bredder och material för att
passa alla märkningsuppgifter

Snabba
utskriftshastigheter.
Spara tid med snabba
utskriftshastigheten på 30
mm/sekund

Automatisk kniv med enkel
etikettavskalning
Skriv ut etiketter i en lång
remsa för att få dem i korrekt
ordning

Olika strömkällor.
Använder Li-ion
uppladdningsbart batteri, AA*
batterier, eller strömadapter.
** LR6 / HR06

P-touch laminerade etiketter – utformade för att hålla
Brother TZe-tape finns i en mängd olika bredder och färger och inkluderar specialtaper för data- och teleinstallation såsom
stark vidhäftande tape, flexibel ID-tape (för att linda runt kablar eller flaggmärkning) och säkerhetstape. Dessa laminerade
taper är mycket hållbara och är utformade för att motstå extrema temperaturer, solljus, fukt, nötning och kemikalier.
HSe krympslang är en idealisk tape för att identifiera kablar, t ex i ändar på nätverkskablar. Skriv önskad information på
krympslangen, för över den på kabeln och tillför värme med en värmepistol för påkrympning på kabeln.

Laminerad

Tålig mot
värme och kyla

Tålig mot
vatten

Tålig mot
blekning

*Wi-Fi kräver Li-ion uppladdningsbart batteri som medföljer eller nätadapter. Wi-Fi funktion är ej tillgänglig med AA/LR6/HR06 batterier

Tålig mot
repor

Tålig mot
kemikalier

Lättapplicerad

Stark
vidhäftning

PT-P750TDI Funktioner / Specifikationer
Allmänt
Tapebredder TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
HSe krympslang bredder: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm
Drivs med strömadapter, Li-ion uppladdningsbart batteri (ingår), eller 6 x AA (LR6 / HR6 Ni-MH) batterier (ingår ej)

Detta ingår
PT-P750TDI PC-ansluten märkmaskin för industrin
Strömadapter
Li-ion uppladdningsbart batteri
12 mm svart på vit flexibel-ID laminerad tape (8 m)
23.6 mm svart på vit krympslang (1.5 m)
USB kabel
Användarguide
Robust bärväska

Etikettutskrift
Snabba utskriftshastighet på upp till 30 mm/sekund (när strömadapter används)
180 dpi utskriftsupplösning för skarpa, läsbara texter och bilder
Max utskriftshöjd på 18.0 mm
Inbyggd automatisk kniv med enkel etikettavskalning, som håller etiketterna i korrekt ordning för

Anslutning
Trådlös LAN gränssnitt* med Wireless Direct mode för att ansluta direkt till din smartphone utan att du behöver en trådlös router
USB gränssnitt för enkel anslutning till din PC eller Mac
Integrerat NFC gränssnitt förenklar trådlös direktinstallation med din NFC kompatibla smartphone

Brother Cable Label Tool app för iOS och Android enheter
Ansluter trådlöst från din smartphone direkt till PT-P750TDI
Många förinställda mallar för att snabbt kunna skriva ut etiketter för frontplattor, kablar, portar och annan hårdvara
Automatisk detektering av installerad tapekassett

P-touch Editor programvara för etikettdesign (PC/Mac)
Skapa fullt anpassade etiketter för dina behov
Använder dina PC/Mac installerade teckensnitt
Lägg till företagslogotyper, ramar och symboler på dina etiketter
Länka till text som finns i Microsoft Excel- eller csv filer, för att sammanfoga och skriva ut många etiketter på samma gång
Skriv ut etiketter som innehåller streckkoder (både endimensionella och tvådimensionella) genom att använda streckkodsgeneratorn

Mått och vikt
78 mm (b) x 152 mm (d) x 143 mm (h) | 800 g (utan batterier eller tapekassett)

Tillbehör
AD-E001 strömadapter
BA-E001 Li-ion batteri

5.8mm

8.8mm

11.7mm

17.7mm

23.6mm

* Wi-Fi kräver Li-ion uppladdningsbart batteri som medföljer eller strömadapter. Wi-Fi
funktion är ej tillgänglig med AA/LR6/HR06 batterier
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