Strömkrav
Skrivarens mått
Skrivhuvud
Max utskriftshastighet*
Max etikettbredd
Max utskriftshöjd
Max etikettlängd
Autoskärare
Gränssnitt

Min CPU-hastighet

Operativsystem**

Minsta minne (RAM)
Ledigt hårddiskutrymme
Gränssnitt
Grafikkort

 Professionella resultat

 Skapa dina egna etikettstorlekar

 Layoutprogram för etikettdesign inkluderat

 Word / Excel / Outlook kompatibilitet

Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®

Systemkrav PC

USB 1.1 eller senare

Inbyggd utbytbar kniv

1 meter

90 mm/sek - 56 etiketter/minut

Direkt termisk - 300x300 dpi

146mm(B) x 196mm(D) x 152mm(H)

Intern matning - 220–240 V AC

QL-560

USB 1.1 eller senare

Inbyggd fast kniv

1 meter

59 mm

62 mm

110 mm/sek - 68 etiketter/minut

Direkt termisk - 300x600 dpi

134mm(B) x 208mm(D) x 141mm(H)

Intern matning - 220–240 V AC

QL-570

CPU

Operativsystemsstöd**

Systemkrav Mac

USB 1.1 eller senare
RS232 9 stift DSub
Nätverk (10/100 Base-TX Ethernet)

Inbyggd fast kniv

1 meter

59 mm

62 mm

110 mm/sek - 68 etiketter/minut

Direkt termisk - 300x600 dpi

134mm(B) x 240mm(D) x 141mm(H)

Intern matning - 220–240 V AC

QL-580N

PowerPC eller Intel

Mac OS X 10.3.9–10.5.1

USB 1.1 eller senare
RS232 9 stift DSub

Inbyggd fast kniv

3 meter

98,6 mm

102 mm

110 mm/sek - 69 etiketter/minut

Direkt termisk - 300x300 dpi

171mm(B) x 224mm(D) x 148mm(H)

Intern matning - 220–240 V AC

QL-1050

USB 1.1 eller senare
RS232 9 stift DSub
Nätverk (10/100 Base-TX Ethernet)

Inbyggd fast kniv

3 meter

98,6 mm

102 mm

110 mm/sek - 69 etiketter/minut

Direkt termisk - 300x300 dpi

171mm(B) x 224mm(D) x 148mm(H)

Intern matning - 220–240 V AC

QL-1060N

Enligt individuell modellspecifikation (ovan)

Minst 70 MB

Grafikkort

Gränssnitt

Ledigt hårddiskutrymme

Minsta minne (RAM)

Cd-rom-enhet för installation

Mer än 256 färger

Enligt individuell modellspecifikation (ovan) - utom RS232

Minst 100 MB

Enligt rekommendation från op-systemets tillverkare

59 mm

62 mm

Enligt rekommendation från op-systemets tillverkare

SVGA med minst 16 bitars färgdjup

Övrigt

Enligt rekommendation från op-systemets tillverkare

Cd-rom-enhet för installation

www.brother.se

* Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com

Övrigt

 Enkla att använda

QL PROFESSIONELLA
ETIKETTSKRIVARE

Behovet av etiketter

Professionellt helt enkelt

Rapporter har visat att vi lägger
i snitt sex veckor av vår
arbetstid varje år på att leta
efter felplacerad information,
vilket kostar Europas företag
miljarder varje år.

Lättanvända professionella resultat

Brothers professionella etikettskrivare
underlättar arbetet inom kontor,
administration, redovisning, hotell och
evenemang - och för alla som vill
vara organiserade:

1 Förbättra din professionella image
Tydligt märkta dokument och föremål
ger ett rent och lättavläst intryck som
ger dig den professionella image du
behöver vid kommunikation med
kunder, klienter och kolleger.

2 Öka produktiviteten
En strukturerad, organiserad och
effektiv arbetsmiljö ökar din
produktivitet och hjälper dig att utöka
verksamheten. Underlätta arbetslivet
med tydligt märkta dokument
och föremål.

Med Brother QL etikettskrivare är det enkelt
att skriva ut professionella etiketter för
många områden.

Skapa egna etikettstorlekar
Sätt in en rulle etiketter - de finns i många
olika bredder. Välj en etikettlängd - allt upp
till en meter. Utforma etiketten och skriv ut
den. Den inbyggda kniven skär etiketten till
önskad storlek.

Etikettutskrift med ett klick
Skriv ut adressetiketter direkt från Word,
Excel och Outlook. Markera adressen och
klicka på en knapp i verktygsfältet! Eller
använd det medföljande etikettprogrammet
för att utforma och skriva ut egna etiketter.
Programmet kan även kopplas till en
databasfil eller ett excelark med be
fintligt data.

Inga bortkastade eller
felskrivna etiketter
Varje etikettrulle har en särskild uppstyrning.
Den ser till att etiketten alltid hamnar rätt, och
att maskinen vet etikettens exakta storlek.
Du får inga problem med feltryck på
etiketterna vilket kan hända med traditionella
skrivare. Så oavsett om du bara skriver ut
en etikett eller hundratals - Brothers
etikettskrivare i QL-serien ser till att alla
etiketter skrivs ut perfekt, gång efter gång.

Professionellt helt enkelt

Etikettskrivaren QL-560 för professionellt bruk

Brothers DK-etiketter kan användas inom många olika områden.
Det finns oändliga möjligheter när du använder Brother-etiketter.
Här är några exempel:

En idealisk introduktion till att
skapa professionella etiketter

Före
Pärmetiketter
Brothers etiketter med kontinuerlig längd finns i olika
bredder och du kan lätt skapa etiketter med rätt storlek för
ditt pärmsystem. Det blir lätt att hitta rätt pärm!

Adress- och transportetiketter
Adress- och transportetiketter i olika storlekar ger företagets
utgående post ett professionellt utseende.

Efter

Etikettskrivaren QL-560 för professionellt
bruk är perfekt för alla som börjat med
etikettering. Det är en snabb och mångsidig
skrivare för kontor, hemmakontor eller
annan affärsverksamhet.
Den ansluts enkelt via USB till en PC eller
Mac, och skriver ut högklassiga etiketter för
allt från namnskyltar till flikregister, skyltar
och leveransdokumentation.
Den integrerade automatiska etikettskäraren
gör att du kan använda kontinuerliga
etikettrullar och skära etiketterna till valfri
längd från 25 mm till 1 m. Du får alltid en
ren och snygg kant på etiketterna. Du kan
alltså i princip skapa vilken etikettstorlek du
vill utan att byta rulle!
QL-560 i korthet

Etiketter för cd och dvd

Snabb och effektiv - skriver ut upp till 56 etiketter/minut*
Hög kvalitet - med 300 dpi upplösning

Ge dina cd-skivor ett professionellt utseende med Brothers färdiga
cd-/dvd-etiketter. Prydlig och tryckt text är lättare att läsa än
handskrift.

Mångsidig - skriver ut etiketter med upp till 62 mm bredd
Professionell - med inbyggd automatisk kniv
Lätt att använda - skriv ut direkt från MS Word, Excel eller Outlook

Pappersarbete
Genom att märka dina pappers- och projektmaterial med
aktuell information som t.ex. projektstadium, kunduppgifter
eller slutdatum kan du få ett enklare och mer effektivt
arbetsliv. I det här exemplet använder vi 24 mm rund etikett
och en liten adressetikett. Du kan skapa valfri typ av etikett,
med färdiga etikettlängder eller med kontinuerlig längd.

ETIKETTBREDD

ETIKETTER PER MIN

UPPLÖSNING

Valuta för pengarna med:
Gratis - avancerat program för etikettdesign
Gratis - 62 mm bred kontinuerlig DK-etikettrulle (8 m)

AUTOMATISK KNIV

PROGRAM
INGÅR
LÄTTANVÄND

* Baseras på standardadressetiketter

Professionella etikettskrivare för kontoret

Etikettskrivare QL-570 och QL-580N för professionellt bruk

QL-570 och QL-580N är
etikettskrivare för professionellt
bruk - dessa är de senaste
tillskotten från Brother. De
kombinerar enkel användning
med högsta möjliga kvalitet.
Högklassiga etikettutskrifter
Etikettskrivarna QL-570 och QL-580N är
avsedda för professionellt bruk. De passar
perfekt på skrivbordet utan att ta upp för
mycket plats, och ansluts lätt via USB till
PC eller Mac. Deras höga upplösning gör
dem perfekta för utskrift av logotyper, bilder
och text på etiketterna. Du kan lätt skapa
mycket professionella etiketter för
dokument, filer, flikregister, mappar,
namnskyltar och mycket mer.

Slitstark automatisk kniv
Den kraftiga och slitstarka kniven gör dessa
etikettskrivare lämpliga för utskrift av
många etiketter i rad, samt för utskrift av
små etikettserier för senare användning.

QL-570 och QL-580N i korthet

Nätverksklar

Hög kvalitet - med hela 300 x 600 dpi upplösning

QL-580N är också klar för nätverk - alla på
kontoret kan skriva ut etiketter från samma
skrivare. Alla kan dra fördel av att bli
välorganiserad med väl uppmärkta
förvaringsutrymmen, projekt och
skrivbordsytor.

Mångsidig - skriver ut etiketter med upp till 62 mm bredd

Snabb och effektiv - skriver ut upp till 68 etiketter/minut*

Professionell - med inbyggd kraftig automatisk kniv
Lätt att använda - skriv ut direkt från MS Word, Excel eller Outlook
Sparar skrivbordsutrymme - ny mindre modell sparar utrymme
Flexibel - nätverksklar, perfekt som delad skrivare (endast QL-580N)
Valuta för pengarna med:
Gratis - avancerat program för etikettdesign
Gratis - 100 x DK-standardadressetiketter
Gratis - 8 m kontinuerlig DK-etikettrulle (62 mm bred)

AUTOMATISK KNIV

PROGRAM
INGÅR
ETIKETTBREDD

ETIKETTER PER MIN

* Baseras på standardadressetiketter

UPPLÖSNING

LÄTTANVÄND

NÄTVERKSKLAR

Professionella etikettskrivare för industri

Etikettskrivare QL-1050 och QL-1060N för professionellt bruk

Etikettskrivarna QL-1050 och
QL-1060N är avsedda för
professionellt bruk, och klarar
de flesta etiketteringskraven
inom många industrier - en
lösning i absolut toppklass
för företaget.
Professionell flexibilitet
Du kan skriva ut högklassiga etiketter i
många bredder, från bara 12 mm upp till
102 mm bredd (industristandard för
transportetiketter). Med sådan flexibilitet har
du det bästa etiketteringsverktyget för
industrin till hands.
QL-1050 och QL-1060N skriver ut med hög
upplösning - 300 dpi ger kvalitetsutskrifter
som är perfekta för streckkoder, logotyper
och bilder. Dessutom är de snabba - 110
mm/sekund.
Båda modellerna har USB och RS232gränssnitt som standard och kan därför
kopplas till många olika typer av utrustning.
QL-1060N har också inbyggd 10/100 Base
TX-nätverksport, med avancerade
webbaserade hanteringsfunktioner. Du kan
skicka utskriftsjobb från flera datorer i
nätverket till en enda etikettskrivare.

QL-1050 och QL-1060N i korthet
Snabb och effektiv - skriver ut upp till 69 etiketter/minut*
Hög kvalitet - med 300 x 300 dpi upplösning
Mångsidig - skriver ut etiketter från 12 till 102 mm bredd
Professionell - med inbyggd kraftig automatisk kniv
Lätt att använda - skriv ut direkt från MS Word, Excel eller Outlook
För industri - stöder och skriver ut de flesta streckkoder av typ 1D och 2D
Flexibel - nätverksklar, perfekt som delad skrivare och distansutskrifter PC (endast QL-1060N)

Valuta för pengarna med:
Gratis - avancerat program för etikettdesign
Gratis - 40 x stora DK-transportetiketter (102 mm x 152 mm)
Gratis - 8 m kontinuerlig DK-etikettrulle (62 mm bred)
AUTOMATISK KNIV

102
ETIKETTBREDD

PROGRAM
INGÅR
ETIKETTER PER MIN

UPPLÖSNING

LÄTTANVÄND

NÄTVERKSKLAR

Välj dina etiketter

Välj dina etiketter

Färdiga pappersetiketter
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Formklippta etiketter

Fortlöpande etikettape

Papper
1 DK-11208 | 400/Rulle 38 mm x 90 mm
2 DK-11201 | 400/Rulle 29 mm x 90 mm
3 DK-11209 | 800/Rulle 29 mm x 62 mm
4 DK-11204 | 400/Rulle 17 mm x 54 mm
5 DK-11203 | 300/Rulle 17 mm x 87 mm
6 DK-11202 | 300/Rulle 62 mm x 100 mm
7 DK-11218 | 1000/Rulle ø 24 mm
8 DK-11219 | 1200/Rulle ø 12 mm
9 DK-11221 | 1000/Rulle 23 mm x 23 mm
10 DK-11240 | 600/Rulle 102 mm x 51 mm*
11 DK-11241 | 200/Rulle 102 mm x 152 mm*

Papper
13 DK-22243 | 102 mm x 30,48 m*
14 DK-22205 | 62 mm x 30,48 m
15 DK-22223 | 50 mm x 30,48 m
16 DK-22210 | 29 mm x 30,48 m
17 DK-22214 | 12 mm x 30,48 m

Plastfilm
12 DK-11207 | 100/Rulle ø 58 mm
12

11

10

* QL-1050 & QL-1060N

Fortlöpande etikettape

13

18

13

19
14
15
16
17
22
20

23
21

Borttagbart papper
18 DK-44605 | 62 mm x 30,48 m
19 DK-44205 | 62 mm x 30,48 m
Plastfilm
20 DK-22212 | 62 mm x 15,24 m
21 DK-22211 | 29 mm x 15,24 m
22 DK-22606 | 62 mm x 15,24 m
23 DK-22113 | 62 mm x 15,24 m

Programvara för etikettdesign

Programvara för etikettdesign

Skriv ut etiketter direkt från
Brothers lätthanterliga
etikettprogram

Expressläge

Alla etikettskrivare från Brother levereras med
vårt avancerade program för etikettdesign utan extra kostnad! Programvaran är mycket lätt
att använda och perfekt för både noviser och
experter. Med Brothers kraftfulla
etikettredigeringsprogram kan du lätt skapa
enkla etiketter, och utforma specialetiketter med
streckkoder, tabeller, bilder, logotyper,
automatisk tidpunkt och datum och mycket mer.

Brother vet också att ibland finns behov av
att skriva ut en mer anpassad etikett med
ramar, bilder, skärmdumpar, logotyper eller
liknande för att få ett ännu mer professionellt
utseende. Den här typen av etikett kan
skapas enkelt i programvarans expressläge.
Expressläget ger dig åtkomst till alla
huvudfunktioner för framtagning av
personliga och professionella etiketter.
Funktionerna visas på ett mycket
lättförståeligt sätt.

Snabbläge

Professionellt läge

Den enklaste lösningen – någonsin – för
utskrift av professionella etiketter.

För användare som måste presentera ännu
mer specifik och anpassad information på
sina etiketter, som t.ex. streckkoder, tabeller,
sekvensnumrering m.m., är professionellt
läge det perfekta alternativet.

1 Skriv önskad text för etiketten med
snabbfunktionen

2 Klicka på Skriv ut!
Det är allt. Professionella etiketter - snabbt
och enkelt.

Det professionella läget är mer avancerat
än expressläget, och ger dig åtkomst till en
omfattande uppsättning professionella
funktioner på ett enkelt sätt.
Programmet kan även kopplas till en
databasfil eller ett excelark med
befintligt data.

Integration med Microsoft Office
Skriv ut adressetiketter direkt
från Windowsversionerna av
Word, Excel och Outlook.
De flesta organisationer använder Microsoft
Office för att skriva brev, och för att lagra
adresser eller annan information som
används ofta.
När den medföljande programvaran för
etikettredigering installerats kan du lägga till
en särskild P-ikon i verktygsfälten i Word,
Excel och Outlook. När du skrivit ett brev
med t.ex. Microsoft Word kan du snabbt
skriva ut adressetiketten med tre enkla steg:

Markera texten du
vill ska synas på etiketten

Klicka på P-ikonen på verktygsfältet

Etiketten skrivs ut och skärs
automatiskt till rätt storlek

