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2030VP
Kestävät P-touch tarranauhat
Tulostettu Brother P-touch TZ-tarranauha kestää oikein kiinnitettynä useiden vuosien käyttöä.
Tarranauha koostuu kuudesta materiaalikerroksesta, jotka luovat ohuen mutta erittäin kestävän tarran. Tarrojen kestävyys on testattu ääriolosuhteissa
hankausta, äärilämpötiloja, kemikaaleja ja auringonvaloa vastaan. Tulokset vahvistavat, että Brotherin laminoitu P-touch tarra kestää kilpailijoidemme
tarranauhoja paremmin.

P-touch 2030VP tekniset tiedot
P-touch 2030VP
Paino (ilman paristoja)
Mitat (mm)
Näppäimistö
Näppäimien määrä
Leikkuri
Virtalähde
USB-liitäntä PC/Mac
Sisäänrakennettu kello akulla
Tekstimuistutus
Nestekidenäyttö
Tarran esikatselu
Tarraleveydet
Maksimi tulostuskorkeus
Tulostusnopeus
Fontti
Tekstin korostukset

Tekstikehyksiä
Tekstin tasaus
Peilikuvatulostus
Pystytulostus
Merkkien koko (pistettä)

P-touch 2030
0.57 kg
164 (L) x 58 (K) x 216 (S)
QWERTY
66
Manuaalinen
6 x AA Alkali (LR6) paristoa,
AC-verkkolaite (mukana)
Ei
Ei
Ei
16 merkkiä x 1 tilarivi ja 2 tekstin
editointiriviä
Kyllä
3.5, 6, 9, 12, 18 mm TZ tape
15.8 mm
10 mm/s
4 (Helsinki / Brussels / Florida /
Calgary)
Normaali / Lihavoitu / Ääriviiva
/ Varjostus / Kiinteä/ Kursiivi
/ Lihavoitu kursiivi / Ääriviiva
kursiivi / Varjostettu kursiivi /
Kiinteä kursiivi/Pysty
16
Vasen/Keskitys/Oikea / Tasaus
Kyllä
Kyllä
Automaattinen, 6, 9, 12, 18, 24,
36, 42

Rivejä tarralle
Maksimi tekstilohkomäärä
Merkkejä
Symboleja
Tarrapituuden asetus
Viivakooditulostus
Automaattinen muotoilu
“Label collection” -malleja
Muisti
Kopiotulostus (toisto)
Numerointi
LCD-näytön kielivalinta

Yksikköjen vaihto (cm/tuuma)

5
5
462
253
Automaattinen / 30 mm - 999 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8
/ EAN-13 / GS1-128 / UPC-A /
UPC-E / I 2-5 / CODABAR
31
55
1800 merkkiä / 9 tiedostoa
1-9 kopiota
1-9
Englanti, Saksa, Ranska,
Hollanti, Italia, Espanja,
Portugali, Tanska, Norja, Ruotsi,
Suomi, Unkari, Tsekki, Puola,
Romania, Slovenia, Slovakia,
Kroatia, Turkki.
Kyllä

P-touch 2030VP pakkaukseen sisältyy
P-touch 2030VP Tarrakirjoitin
AC-verkkolaite
18 mm tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) pit. 4 m
Käyttöopas
Kantolaukku

Esitellyt tarramallit ovat vain havainnollistamista varten.
Kaikki tarrakoot ja –värit eivät välttämättä ole saatavana kaikissa maissa.

P-touch 2030VP
Tarrakirjoitin
ammattikäyttöön
Tulostaa korkealaatuisia ja kestäviä,
jopa 18 mm leveitä tarroja mihin
tahansa ja juuri silloin kun haluat.

Yhteystiedot:

Brother Finland OY
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin (09) 875 921 Faksi (09) 875 1133
Kotisivu: www.brother.fI

 Grafiikkanäyttö tarran esikatseluun
 Laaja fontti-, tekstityyli-, kehys- ja symbolivalikoima
 Sisältää 18 mm tarranauhan (musta teksti/valkoinen
pohja) pit. 4 m sekä AC-verkkolaitteen
 Tarraleveydet 3.5, 6, 9, 12 ja 18 mm

P-touch 2030VP ominaisuudet

Tulostaa 3.5 - 18 mm leveille tarroille.
Saatavana laaja valikoima erilaisia
tarravärejä, -kokoja ja-materiaaleja.
Sisäänrakennetun tarraleikkurin
ansiosta jokainen tarra leikkautuu
täydellisesti - ilman saksia.

Toimii paristoilla (ei sisälly pakkaukseen)
tai AC-verkkolaitteella (pakkauksessa).

”Label Collection” -painikkeella
saat suoraan käyttöösi 55 valmista
kuvallista tarrapohjaa 18:lla eri
kielellä. Valitset vain haluamasi
tarran kuvaruudulla ja tulostat!

Helppolukuiselta LCD-grafiikkanäytöltä
näet kaksi tekstiriviä sekä kätevän tilarivin.

Tulostaa jopa 5 riviä tekstiä
18 mm leveille tarranauhoille.

Valittavanasi 4 fonttia, 10 tekstin
korostusta ja 16 tekstikehystä, joten
jokainen tarrasi voi olla yhtä yksilöllinen
kuin sinäkin.

LCD-grafiikkanäytöltä voit
esikatsella tarrasi ennen tulostusta.

Organisoi työpisteesi selkein ja korkealaatuisin
tarramerkinnöin.

P-touch 2030VP Tarrakirjoitin

Tämä kompakti, tyylikäs, nopea ja helppokäyttöinen tarrakirjoitin
soveltuu erinomaisesti toimistokäyttöön. Voit tulostaa 3.5 – 18 mm
leveille tarranauhoille ja muokata haluamaksesi lisäämällä tekstiä,
symboleita ja tekstikehyksiä.

Jokaisessa toimistossa tarvitaan organisointia ja sitä helpottavat
Brotherin P-touch tarrakirjoittimet. Selkeästi merkityt arkistokansiot, CD/
DVD-kotelot ja toimistotarvikkeet löytyvät helposti ja nopeasti, etkä
enää hukkaa aikaasi tärkeän tiedon etsimiseen.

Tarrakirjoittimessa on valmiina 55 erilaista kuvallista tarrapohjaa. ”Label
Collection”-ominaisuus tekee usein käyttämiesi tarrojen tulostamisesta
yksinkertaista. Valitset vain LCD-näytöltä haluamasi tarrapohjan ja
tulostat! Tarrasi on valmis kiinnitettäväksi muutamassa sekunnissa.

Brother TZ-tarranauhoja on saatavana useina eri tarraleveyksinä ja
-väreinä, joten löydät helposti vaatimuksiasi vastaavan tarran mihin
tahansa tarramerkintään.

Selkeästi merkityistä kansiosta löydät tärkeät asiakirjasi.

10 muistipaikkaan voit tallentaa
suosikkitarrasi ja hakea
tulostettavaksi kun haluat.

Valittavanasi 253 symbolin valikoima.
Valitse mikä tahansa 31:stä valmiiksi
muotoillusta tarrapohjasta ja merkitset
helposti kansiosi, CD/DVD-kotelosi jne.

Luot tyylikkäitä grafiikkatarroja tarrakokoelma-ominaisuutta käyttäen.
P-touch 2030VP sisältää 55 valmista kuvallista tarramallia. LCD-näytöltä voit katsoa kaikki tarramallit vain muutamaa painiketta painaen, valita
haluamasi ja tulostaa. Koko prosessi kestää vain muutaman sekunnin. Käytössäsi 18 kielen valikoima, joten voit käyttää tarratulostuksessa
haluamaasi kielivaihtoehtoa.

Selkeät merkinnät lisäävät toimistosi tehokkuutta.

”Label Collection” 55 valmista mallia sisältävät yleisimmin käytetyt merkit.

Saatavana laaja tarraleveys- ja värivalikoima, joka soveltuu moneen
eri käyttötarkoitukseen.

P-touch 2030VP

