P-touch QL-650TD
• stort urval av etiketter
• etikettrullar som är enkla att ladda

QL-650TD
Etikettskrivare för PC

DK formklippta pappersetiketter
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DK-11208 x 400 etiketter/rulle
38 mm x 90 mm

DK-11201 x 400 etiketter/rulle
29 mm x 90 mm

DK-11209 x 800 etiketter/rulle
29 mm x 62 mm

DK-11202 x 300 etiketter/rulle
62 mm x 100 mm
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DK-11204 x 400
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17 mm x 54 mm
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DK-11203 x 300 etiketter/rulle
17 mm x 87 mm

DK-11218 x 1 000
etiketter/rulle
24 mm x 24 mm

DK-11219 x 1 200
etiketter/rulle
12 mm x 12 mm

DK-11207 x 100 etiketter/rulle
58 mm x 58 mm

DK-taper i fortlöpande längd papper

NO SMOKING

Vit tape DK22214 12 mm x 30,48 m
Vit tape DK22210 29 mm x 30,48 m
Vit tape DK22205 62 mm x 30,48 m
Vit tape DK44205 borttagbar självhäftande (62 mm x 30,48 m)
Gul tape DK44605 borttagbar självhäftande (62 mm x 30,48 m)

Plastfilm i fortlöpande längd
Vit tape DK22212 62 mm x 15,24 m
Gul tape DK22606 62 mm x 15,24 m
Transparent tape DK22113 62 mm x 15,24 m
Vit tape DK22211 29 mm x 15,24 m

INNEHÅLL
1 startrulle DK formklippta etiketter, 24 mm x
24 mm (250 etiketter)
1 startrulle fortlöpande DK tape (62 mm x 8 m)
Snabbguide för installation och användning
Utmatningsfack för etiketter
Rengöringsark (för utskriftsvals)
CD-ROM
(programvara/drivrutiner/användarhandbok)
Nätkabel
USB-kabel

Systemkrav
Dator

PC-kompatibel/Macintosh®

Operativsystem

Windows®: 98SE/ME/2000 Pro/XP (förinstallerat)
Mac®: Mac OS®X, 10.1 - 10.4.1

CPU

Intel® Pentium® 266 MHz eller mer/PowerPC™

Minne (RAM)

Win® 98SE, Me: 64 MB eller mer krävs
Win® 2000 Pro, XP: 128 MB eller mer krävs
Mac®: 32 MB eller mer

Fritt utrymme på
hårddisken

Windows®: 70 MB eller mer
Mac®: 20 MB eller mer (minst 100 MB för installation
av alla tillval)

Gränssnitt

USB 1.1 eller högre

Övrigt

CD-ROM-enhet för installation av programvara

Skärm

SVGA, high colour eller grafikkort med högre upplösning

Kontakt:

Brother International Sweden AB
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel:+46(0)31-734 12 00 Fax:+46(0)31-734 12 50
Webbplats: www.brother.se
Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke som registrerats av Brother
Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.

Always at your side

Snabb utskrift av
formklippta etiketter
Snabb och smidig utskrift på
etiketter av hög kvalitet
Perfekt för utskrifter av
leveransetiketter, lageretiketter,
banderoller och skyltar
Utskriftshastighet på upp till 90 mm
i sekunden.
Termoteknik som gör att du
undviker kostnader för toner, bläck
och färgband
Kan användas med eller utan PC
RS232 seriell port och USB-port
ESC/Pprogrammeringskommandon för
styrning utan Windows®
Automatisk klippfunktion
Inbyggd utskrift av tid och datum
med en knapptryckning
Användarvänlig programvara för
etikettdesign
Fördesignade etikettmallar för
användning med eller utan PC

P-touchQL-650TD
QL-650TD är den senaste skrivaren
i QL-serien. Detta är det snabbaste
och mest smidiga sättet att skriva
ut etiketter. Vare sig du behöver en
eller flera etiketter, är den här
skrivaren perfekt för utskrifter av
adress- och leveransetiketter,
lageretiketter, namnbrickor,
banderoller och skyltar. Med en
utskriftshastighet på 90 mm per
sekund och inbyggd utskrift av tid

och datum kan du skriva ut etiketter
med eller utan PC. Detta gör
skrivaren perfekt för en rad olika
områden som exempelvis:
• detaljhandel
• läkemedel/sjukvård
• certifieringsmärkning
• inventariehantering
• lagerhantering
• transporter

Vårt sortiment av formklippta etiketter ger dig största
tänkbara flexibilitet. Du kan skriva ut enstaka etiketter helt
utan spill eller större mängder snabbt och effektivt. Du
kan även skriva ut etiketter direkt från MS Word®,
Outlook® och Excel® i tre enkla steg:

1 Markera texten

➚

2 Klicka på P-touchikonen

3 Nu är etiketten klar
för utskrift

Skriv ut etiketter även utan PC
Med åtta inbyggda etikettdesigner och kapacitet att lagra upp till 36 av dina egna
designer kan du skriva ut etiketter med en knapptryckning utan PC. Det ger dig möjlighet
att skriva ut etiketter var och när du än behöver dem. Du kan lägga in logotyper, symboler
eller annan grafik. Det går även att använda realtidsfunktionen för att infoga aktuellt
klockslag eller en beräknad datum-/tidsuppgift som du själv väljer.

Streckkoder (även inbyggda)
En utskriftshastighet på upp till 90 mm per sekund och en upplösning på 300 dpi
gör QL-650TD mycket lämpad för snabb och enkelt utskrift av streckkodsetiketter.
Du kan välja mellan 15 populära streckkodsformat, inklusive CODE39, CODABAR
(NW-7), QR Code och PDF417.

Inbyggda teckensnitt med ESC/P-emulering
Nu kan systemintegratorer och programmerare skapa helt skräddarsydda utskriftslösningar för etiketter. ASCII-text och
ESC/P-kommandon kan skickas till den seriella porten i stället för att använda medföljande skrivardrivrutiner eller
redigeringsprogram för Windows/Mac.

Banderoller
Brothers tape i fortlöpande längd är perfekt för utskrift av skyltar eller banderoller i längder
på upp till en meter.

NO SMOKING
Programvara för etikettdesign
QL-650TD levereras med två programvaror:
Address Book
Välj en av kontakterna i din adressbok, klicka på en av de många
medföljande etikettdesignerna och förhandsgranska den färdiga
etiketten innan du skriver ut den.
P-touch Editor
Denna programvara ger dig största tänkbara flexibilitet. Välj mellan
en mängd olika teckensnitt, texter, streckkoder, bilder, ramar,
clipartbilder och symboler. Du kan utnyttja hela din kreativitet för att
skapa personliga etiketter.
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