Kestävällä P-touch tarranauhalla merkityt kohteet on helppo tunnistaa.
Kotona, toimistossa, koulussa, myymälässä tai missä tahansa työpisteessä on monia käyttökohteita
kestävälle P-touch tarramerkinnälle. Näistä yleisimpiä ovat:
•Kaapelit ja kytkimet •CD- ja DVD-levyt •Toimistotarvikkeet/-laitteet •Kansiot •Henkilökunnan ja
vierailijoiden nimikyltit •Arkistokaapit •Opasteet •Postitus •Ilmoitustaulut •Hyllyreunat •Puhelinvaihteen
alanumerot

PT-P750W
PC-ohjelmisto

Pakkauksen sisältö
PT-P750W tarratulostin
24 mm leveä tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 4 m
Verkkolaite
USB-kaapeli
Pika-asennusopas

Tärkeimmät ominaisuudet
Liitännät
Tulostusnopeus
Maksimi tarraleveys
Maksimi tulostuskorkeus
Tarraleikkurityyppi
Virtalähde

USB 2.0, Langaton (802.11b/g/n), NFC
30 mm sekunnissa (maksimi)
24 mm
18.1 mm
Automaattinen (kokonaan/puoliväliin)
BA-E001 Ladattava litium-ioni akku (mukana)
6 x AA ladattavaa tai alkaliparistoa
		
(LR6/HR6 - ei mukana)

Tuetut käyttöjärjestelmät

Kaapelimerkintä
Fontit
Tekstin korostukset
Kuvatiedostomuodot
Kuvakaappaus
Kehykset
Viivakoodit
Tietokantayhteystuki

Yleistä
Tarvikkeet
Tarranauhatyyppi ¦ Tarraleveydet

Lisävarusteet
Paristot

iPrint&Label appsi
mobiilitulostukseen
Tuetut mobiililaitteet
Kuvatuki
Tarramallit
Label Collection -tarramallit
Tarranauhakoon ja -värin tunnistus
Tarrapituuden asetus

iOS 5 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi
Kuvakaappaus- ja valokuvatoiminto
Kyllä (67)
Kyllä (23)
Kyllä
24-600 mm

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
Kyllä
Kaikki asennetut TrueType fontit
12
JPG, BMP, TIFF ja muut suositut kuvatiedostomuodot
Kyllä
154
21 viivakoodiprotokollaa mukaan lukien 1D/2D viivakoodit
Microsoft Excel, csv, mdb, txt

TZe-tarranauhat ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Verkkolaite

BA-E001 ladattava Litium-ioni akku
Ladattavat akut tai AA-alkaliparistot (LR6/HR6)
AD-E001 verkkolaite

Paino & mitat
PT-P750W

78 mm(l) x 143 mm(k) x 152 mm(s) ¦ 800 g

Tarkemmat tuotetiedot, sekä koko tuotevalikoimamme löytyy kotisivuiltamme, www.brother.fi.

Yhteystiedot:

Brother Finland
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin 09 875 921, info@brother.fi
www.brother.fi
Esitellyt tarrat on kuvattu vain havainnollistamista varten ja jotkin muotoilut eivät välttämättä onnistu tällä mallilla.
Tuotetiedot saattavat muuttua. Emme vastaa mahdollisista virheistä tuotetiedoissa.

P750W

Tietokoneen tarratulostin
ammattikäyttöön sisäänrakennetulla
WiFi-yhteydellä
Tulostaa kestäviä tarroja PC- ja Mac tietokoneestasi, älypuhelimestasi tai tabletistasi.

www.brother.fi

- Tarratulostus voidaan jakaa useiden käyttäjien kesken.
-	Automaattinen tarraleikkuri ja helposti irroitettava
taustapaperi.
-	Laitteen mukana tarranauha, verkkolaite ja, USB-kaapeli.
- Tulostaa 3.5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille tarranauhoille.

“Liitä P-touch P750W verkkoon, jolloin
koko toimisto voi tulostaa tarroja
omalta PC- tai Mac-tietokoneeltaan,
älypuhelimestaan ja tabletistaan
käyttämällä ilmaista iPrint&Label appsia.”

P750W

Ammattitasoista tarratulostusta moderniin toimistoon
P-touch P750W on edistyksellinen, mutta silti helppokäyttöinen tarratulostin WiFi-yhteyksin, joten organisaatiossasi
voidaan luoda ja tulostaa tarroja nopeasti jopa 24 mm leveinä. Merkitse kansiot, arkistoidut asiakirjat,
varmuuskopioinnit / USB-muistitikut ja hyllyt tai luo omia opasteita. Mukana toimitettavan P-touch Editor
5-ohjelman avulla voit käyttää PC:si sisältämiä kuvia, symboleita ja viivakoodeja tarroissasi tai ladata iPrint&Label
appsin, jolla voit suunnitella & tulostaa tarroja älypuhelimellasi tai tabletillasi.

Tärkeimmät ominaisuudet
- Tulostaa 3.5 - 24 mm leveille tarroille.

- Lisää tarroihisi logo, symboli tai kehys.

- Sisäänrakennetun WiFin ansiosta tarratulostin on koko
toimiston käytössä.

- Ilmainen iPrint&Label tarrasuunnittelu appsi iOS ja Android
älypuhelimiin & tabletteihin.

- Automaattinen tarraleikkuri ja helposti irroitettava taustapaperi. - NFC-lukijalla helppo yhteys NFC-yhteensopivaan
mobiililaitteeseen.
- Valitse mikä tahansa asennettu TrueType fontti.

Laminoidut P-touch tarranauhat - suunniteltu kestämään
Laminoidut Brother P-touch TZe-tarranauhat koostuvat kuudesta materiaalikerroksesta, jotka muodostavat
ohuen ja silti erittäin kestävän tarranauhan. Lämpösiirtomenetelmällä tulostettu teksti jää kahden suojaavan PET
(polyeteenimuovi)-kalvon väliin, jossa teksti on suojassa nesteiltä, hankaukselta, lämpötilanvaihteluilta, kemikaaleilta
ja auringonvalolta. Tarramme on testattu vaativissa käyttöolosuhteissa, joten voit olla varma, että korkealaatuiset
tarramme kestävät.

