Enkel etikettutskrift för alla tillämpningar
I QL-700 används Brother DK etikettrullar. Rullarna har spolar med en styrning som garanterar att
etiketterna alltid hamnar i rätt läge. Dessutom känner skrivaren av storleken på etiketterna som
sätts in. På så sätt undviks problem med justering som kan behövas vid etikettutskrift på en vanlig
skrivare. Oavsett om du skriver ut en eller ﬂera etiketter åt gången skapar Brother QL-700 perfekta
etikettutskrifter gång på gång.

Börja skriva ut etiketter direkt med
funktionen ”Anslut och skriv ut”. Inga
krångliga programvaror eller drivrutiner
behöver installeras på din dator*.

QL - 700

     
Systemkrav PC/Mac®

Följande ingår
QL 700 etikettskrivare
2 x startrullar:
- 29 mm x 90 mm standard adressetiketter
(100 etiketter)
- 62 mm löpande papperstejp (8 meter)
USB- och strömkabel
CD-skiva med P-touch Editor 5.0,
skrivar-drivrutiner och bruksanvisningar
Snabbinstallationsguide och garantikort

Operativsystem
Minsta processorkapacitet
Ledigt hårddiskutrymme
Gränssnitt
Övrigt

Windows XP / Windows Vista / Windows 7
Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Enligt rekommendation för operativsystemet
100 MB eller mer
USB 1.1 eller senare
CD-läsare för installation

QL-700 etikettskrivare
Built-in software
Built-in fonts
Font style
Number of characters
Number of symbols
Character sizes
Character widths
Frames
Underline
Max. number of lines
Horizontal alignment
Pre-set format (auto format)
Tape length setting
Tape margin settings
Tab function
Number of deco mode designs
Automatic numbering
Mirror printing

2 fonts (Helsinki & Bohemia)
8 styles: (normal, bold, outline, shadow, italic,
italic & bold, italic & outline, italic & shadow)
277
80
15 sizes
3 widths: (extended, medium, condensed)
7 kinds (round, leaf, tile, star, heart, square, clip)
Yes
2 lines
Automatic length labels: left aligned
Pre-set length labels: centre aligned
6 kinds
Yes (30-300 mm)
None, narrow, half, full, chain print
yes
15 kinds
Yes
Yes

Mått
Vikt
Kontrollpanelknappar
Kniv
Strömförsörjning
Utskriftsmetod
Rulltyp
Max rullbredd/utskriftshöjd
Min/max etikettlängd
Skrivhuvud, upplösning
Utskriftshastighet
Datorgränssnitt

128 mm (B) x 221 mm (D) x 153 mm (H)
1,12 kg (exkl. DK-rulle)
4: (på/av, P-touch Editor Lite, mata, klipp)
Slitstark autoskärare
Intern strömförsörjning
Direkt termoteknik
DK-rullar (DK formklippta etiketter/DK fortlöpande tejp)
62 mm / 59 mm
12,7 mm /1 meter
300 dpi
150 mm/s 93 standard adressetiketter/min
USB 2.0

Programvara
P-touch Editor Lite

P-touch Editor 5

Teckensnitt som stöds
/medföljande teckensnitt
Teckenstilar

Alla installerade TrueType-teckensnitt / 0

Alla installerade TrueType-teckensnitt / 17

4 stilar: normal, fet, kursiv, understruken

Antal ramar
Bildfilformat som stöds
Skärmbild
Flerradersutskrift
Flerblocksutskrift
Vertikal utskrift
Rotera utskrift
Antal kopior
Spegelvänd utskrift
Ordningsnumrering
Streckkodsprotokoll

10
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2 - 200
Ja
1 - 200 / A - Z / a - z
Nej

Databas/fillänk som stöds
Add-in support

Nej
Nej
Nej
Engelska/danska/holländska/franska/tyska/italienska/norska
portugisiska/spanska/svenska/finska/tjeckiska/polska
ungerska/förenklad kinesiska/slovakiska/slovenska/rumänska
kroatiska/bulgariska/ryska/turkiska/japanska/traditionell kinesiska/
koreanska/traditionell kinesiska/koreanska/thailändska/
vietnamesiska/arabiska

11 stilar: normal, fet, kursiv, kontur, skuggad, lätt skuggad, horisontell,
innesluten, ram utåt, spegelvänd text, understruken
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
Engelska/danska/holländska/franska/tyska/italienska/norska
portugisiska/spanska/svenska/finska/tjeckiska/polska/ungerska
/förenklad kinesiska/ryska/turkiska/japanska

Automatisk utskrift av datum och tid

Språk

* Med det inbyggda P-touch Editor Lite på Microsoft Windows-datorer.
På Mac-datorer kan medföljande CD användas för att installera programvaran P-touch Editor 5.0 och skrivardrivrutiner (endast på engelska).
kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Gothenburg
SWEDEN

Professionell etikettskrivare
Mångsidiga QL-700 har
användarvänlig programvara
och integreras enkelt med
Microsoft Ofﬁce-program för
alla krav på etiketter.
www.brother.se

- Anslut och skriv ut (programvara behöver
inte installeras*)
- Skriv ut upp till 93 etiketter/minut och upp
till 300 x 600 dpi
- Inbyggd automatisk kniv
- Två etikettrullar, programvara och kablar ingår

Ge ditt företag en professionell image

Anslut kabeln och börja skriva ut etiketter direkt

Använd etiketter för ett mer professionellt utseende och för ökad effektivitet på kontoret. Kuvert,
förpackningar och paket kan märkas professionellt med en av de många tillgängliga etikettstorlekarna.
Etiketterna kan till och med förses med företagets logotyp. Se till att viktig information inom din
organisation är lätt att hitta genom att pärmar, mappar och CD- och DVD-skivor är tydligt märkta.

Med Brother QL-700 etikettskrivare är det enkelt att skriva ut professionella etiketter för många
användningsområden på arbetsplatsen. Vi har gjort etikettutskrift enklare än någonsin genom att utrusta
QL-700 med etikettredigeringsprogramvaran ”P-touch Editor Lite”. Windows-användare behöver bara
ansluta USB-kabeln, köra programvaran från popup-fönstret och sedan redigera och skriva ut etiketten.
Ingen programvara eller drivrutiner behöver installeras.

1. Anslut USB-kabeln.

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG
Anslut QL-700 till din
Windows-dator. Kör den
inbyggda etikettprogramvaran,
välj utförande och skriv sedan ut.
Det är inte svårare än så.

När QL-700 ansluts till datorn identiﬁeras den som
ett USB-minne och en ny enhetsbokstav visas på
datorn. På den enheten ﬁnns programvaran för
etikettredigering.

SKRIV UT ETIKETTER I
OLIKA STORLEKAR
Skapa etiketter i längder från
12,7 mm upp till 1 meter
med hjälp av den inbyggda,
automatiska kniven.

2. Kör den inbyggda programvaran för
etikettredigering.
Dubbelklicka på P-touch Editor Lite-ikonen för att starta
programvaran för etikettredigering. Programvaran är
inbyggd i QL-700 och är alltid tillgänglig på alla datorer
som skrivaren ansluts till.

3. Redigera och skriv ut din etikett.
ENKELT ATT BYTA RULLAR
Varje rulle sitter på en spole som
enkelt placeras i rätt läge med
hjälp av spår på skrivaren.

Redigera etiketten enkelt genom att lägga till
text, bilder och ramar och skriv sedan ut den.
Ingen programvara installeras på datorn under
proceduren.

UPP TILL 300 x 600 DPI
UTSKRIFTSUPPLÖSNING
Skapa lättlästa etiketter med
tydlig text och graﬁk
av hög kvalitet.

Dessutom ingår professionell programvara för
etikettredigering

USB-GRÄNSSNITT
Snabb och enkel installation
och användning. USB-kabeln
levereras med QL-700 som
standard.

Stansade
DK-etiketter

UPP TILL 93 ETIKETTER/MINUT
Oavsett om du vill skriva ut en eller
ﬂera etiketter åt gången så ﬁxar
QL-700 jobbet
på bara några sekunder.

Den kraftfullare programvaran P-touch Editor levereras på CDskiva och installeras på vanligt sätt. Redigeringsprogramvaran är
kompatibel med Microsoft Word, Excel och Outlook och du kan
skriva ut etiketter direkt från programmen. Markera helt enkelt den
adress, text eller information du behöver och klicka på ”P-touch”ikonen i verktygsfältet för att skriva ut etiketten direkt. Du kan
inkludera streckkoder, bilder, ramar och annan information på
etiketterna enligt behov.

Fortlöpande
DK-tape

