     

Flera användare kan nu skriva ut
etiketter när som helst, var som
helst, tack vare det inbyggda
trådlösa nätverket i QL-710W.

QL-710W använder Brother DK etikettrullar. Rullarna sitter på en spole med en styrning som garanterar
att etiketterna alltid hamnar i rätt läge. Skrivaren känner av storleken på etiketten som sätts i. Du får på
så sätt inga problem med justering som kan förekomma vid etikettutskrift på en vanlig skrivare. Oavsett
om du skriver ut en eller ﬂera etiketter åt gången skapar Brother QL-710W perfekta etikettutskrifter om
och om igen.



QL - 710W

  
Systemkrav PC/Mac®

Följande ingår
QL-710W Professionell etikettskrivare
2 x startrullar:
- 29 mm x 90 mm standard adressetikett (100 etiketter)
- 62 mm löpande papperstape (8 meter)
USB och strömkabel
CD-skiva med programvara för etikettdesign, drivrutiner
och bruksanvisning
Snabbinstallationsguide och garantikort

QL-710W etikettskrivare
Mått
Vikt
Kontrollpanelknappar
Kniv
Strömförsörjning
Utskriftsmetod
Rulltyp
Max. rullbredd/utskriftshöjd
Min./Max. etikettlängd
Upplösning
Utskriftshastighet
Gränssnitt

Operativsystem

Minsta processorkapacitet
Ledigt hårddiskutrymme
USB Port
Trådlöst nätverk
Grafik
Övrigt

Windows® XP SP3 eller senare, Windows Vista®
Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows
Server® 2008/2008 R2 Mac OS X 10.5.8 - 10.7
Enligt rekommendation för operativsystemet
Windows®:70MB eller mer I Mac:200MB eller mer
USB Spec. 1.1, 2.0 eller 3.0
IEEE 802.11b/g/n
800 x 600 SVGA/16 bitars färgdjup
CD-/DVD-enhet för installation

128 mm(W) x 236 mm(D) x 153 mm(H)
1.20 kg (exkl. DK- rulle)
4: (på/av, WiFi, mata, klipp)
Slitstark automatisk kniv
Intern strömförsörjning
Direkt thermoteknik
DK rullar (DK formklippta etiketter/DK fortlöpande tape)
62 mm / 59 mm
12.7 mm/1 meter
300 dpi/720 punkter
150 mm/sek ¦ 93 standard adressetiketter/min (USB)
IEEE 802.11b/g/n Trådlöst LAN ¦ USB 3.0 (full speed)

Programvara
P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor 5

Teckensnitt som stöds/
medföljande teckensnitt
Teckenstilar

Alla installerade TrueType-teckensnitt

Alla installerade TrueType-teckensnitt/17

4 stilar: normal, fet, kursiv, understrykning

Antal ramar
Bildformat som stöds
Skärmbild
Flerraders utskrift
Flerblocks utskrift
Vertikal utskrift
Roterande utskrift
Antal kopior
Spegelvänd utskrift
Fortlöpande numrering
Streckkodsprotokoll

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

Databas/fillänk som stöds
Add-in support
Automatisk utskrift av datum och tid
Språk

Nej
Nej
Nej
Engelska/Danska/Tyska/Franska/Holländska/Italienska/Norska/
Portugisiska/Spanska/Svenska/Finska/Tjeckiska/Polska/
Ungerska/förenklad Kinesiska/Slovakiska/Slovenska/Rumänska/
Kroatiska/Bulgariska/Ryska/Turkiska/Japanska/
traditionell Kinesiska/Koreanska/Thailändska/Vietnamesiska

11 stilar: Normal, fel, kursiv, kontur, skuggad, lätt skuggad,
horisontell, innesluten, ram utåt, spegelvänd text, understrykning
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/
Portygisiska/Spanska/Svenska/Finska/Tjeckiska/Polska/Ungerska/
förenklad Kinesiska/Ryska/Turkiska/Japanska/Arabiska/Thailändska/
Vietnamesiska

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00, Fax: 031-734 12 50

 
  
Det inbyggda trådlösa nätverket
gör QL-710W till den perfekta
lösningen för kontorets
arbetsgrupper.
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- Inbyggd trådlös nätverksanslutning
IEEE 802.11 b/g/n
- Skriver ut upp till 93 etiketter/minut och upp
till 300 x 600 dpi utskriftsupplösning
- Inbyggd automatisk kniv
- Levereras med 2 etikettrullar
och programvara
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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 olika etikettstorlekarna.
Etiketterna kan även förses med företagets logotyp. Se till att viktig information inom din organisation
är lätt att hitta genom att tydligt märka upp pärmar, mappar CD- och DVD-skivor.

Användning av trådlöst nätverk med etikettskrivare ger betydligt större ﬂexibilitet än en kabelansluten
lösning. Flera användare kan dela på samma maskin och få fördelen att skapa professionella, anpassade
etiketter. Etikettskrivaren kan placeras där etiketterna behövs, och inte nödvändigtvis bredvid en dator.
Oavsett dina behov är QL-710W den perfekta etikettskrivaren för din arbetsplats.
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Dela QL-710W mellan ﬂera
användare via det trådlösa
nätverket.

12- 6 =>6 *4--6*
Varje rulle sitter på en spole
som enkelt placeras i rätt läge i
skrivaren varje gång.

Den nätverksbaserade etikettdesign programvaran är enkel
att installera och använda. Kopiera enkelt ﬁlerna till en delad
nätverksenhet som alla användare har tillgång till. När denna
körs första gången kommer QL-710W automatiskt hittas och
en genväg kommer att placeras på användarens dator.
Varken programvaror eller drivrutiner behöver installeras på
varje användares dator.
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5-#26 5*-26*
Skapa etiketter i längder från
12.7 mm upp till 1 meter,
med hjälp av den inbyggda
automatiska kniven.
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Denna professionella etikettdesign programvara är kompatibel
med Microsoft Word, Excel och Outlook, så du kan printa ut
etiketter direkt från dessa program. Markera bara adressen,
texten eller den information du behöver, klicka sedan på
“P-touch” ikonen i verktygsfältet för att skriva ut etiketten.
Streckkoder, graﬁk, ramar och annan information kan läggas till
på dina etiketter.

4 #-- 7&& 8 9&& ,#
4 2*#: 4-. 1#1"
Skapa lättlästa etiketter
med tydlig text och graﬁk av
hög kvalitet.
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Med gratis appen Brother iPrint & Lable kan du snabbt och enkelt
skriva ut etiketter direkt från din Apple iOS eller Android enhet till
din QL-710W. Tillgänglig via App Store och Google Play.
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Snabb och enkel installation
och användning. USB kabeln
levereras med QL-710W som
standard.


  

Denna kraftfulla programvara som bland annat används av
nätverksadministratörer för att konﬁgurera Brother bläck- och
laserskrivare, kan nu också användas för att konﬁgurera och
installera QL-710W i företagets nätverk. En lösning för alla
nätbaserade Brother produkter.
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Oavsett om du vill skriva ut en eller
ﬂera etiketter åt gången så ﬁxar
QL-710W jobbet på bara
några sekunder.
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