QL-1050
Ammattimaista tarratulostusta

JOPA

102 mm

TARRAN LEVEYS

300

DPI

TARKKA TULOSTUSJÄLKI

TULOSTUSNOPEUS

110 mm
SEKUNNISSA

JOPA

69 Labels

TARRAA MINUUTISSA*
* vakio-osoitetarroja

IHANTEELLINEN JOKAISESSA:
• Logistiikkakeskuksessa ja varastossa
• Pakkaamossa
• Messu- ja kokousjärjestäjän toimistossa
• Terveydenhoitolaitoksessa
• Kokoonpanotehtaassa
• Toimistossa

Always at your side

Ominaisuudet
- Tulostaa nopeasti korkealaatuisia tarroja
- Suurin tarran leveys 102 mm
- Tulostusnopeus jopa 110 mm/sekunti
- Sisäänrakennettu automaattinen leikkuri
- Itsepuhdistuva tulostuspää
- Saatavana yli 20 erikokoista
muotoonleikattua tai jatkuvaa
tarrateippirullaa
- Tarrasuunnitteluohjelmisto vakiona
- Tarrarullan vaihto helppoa
- Tietokoneliitännät USB, RS-232-sarjaliitäntä
tai PS-9000 verkkoliitäntä (lisävaruste)
- Useita fontteja ja viivakoodimalleja vakiona

Brotherin uusin tarratulostin QL-1050 laajentaa Brotherin tunnettua
tarrakirjoitinmallistoa jälleen uusilla ominaisuuksilla, joihin kuuluvat tarkka ja leveä
tulostuspää, kaksi tietokoneliitäntää ja kestävä sisäänrakennettu automaattinen leikkuri.
Brother-tarroja on saatavana useita eri kokoja, joko
yhtäjaksoisella rullalla josta leikataan tarpeen mukaan
oikean mittainen pätkä (välillä 25 mm ... 3 metriä), tai
perinteisinä valmiiksi muotoonleikattuina tarroina.
Paperipohjaiset tarrat on varustettu erityisellä päällysteellä
joka suojaa valmista tarraa naarmuilta. Muovipohjaisten
tarrojen repeytymislujuus on hyvin suuri ja pinta sileän
kiiltävä, josta syystä ne soveltuvat hyvin esim.

Lukuisia käyttömahdollisuuksia:
Viivakooditulostus
Lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet
Opastekyltit tilapäiseen - tai sisäkäyttöön
Vierailijoiden nimitarrat ja kulkuluvat
“Parasta ennen / Viimeinen käyttöpäivä” -tarrat
Toimiston arkistokaappien ja -kansioiden nimitarrat

tilapäisiin opastekyltteihin.
Kaikki tarrarullat toimitetaan asennettuna erityiseen
rullaohjaimeen. Ohjaimen ansiosta rulla asentuu aina oikein
laitteeseen ja samalla laite ja ohjelmisto saa tiedon siitä
minkä kokoinen tarrarulla laitteeseen on asennettu. Rullaa ei
voi asentaa ylösalaisin ja ohjaimen ansiosta tarrat tulostuvat
kaiken kokoisille tarroille suoraan. Niin helppoa se on.

Ohjelmistoja kaikille käyttäjille
Brotherin mukana toimitetaan tarvittavat tarrasuunnittelu- ja tulostusohjelmat.
QL-1050 mukana toimitetaan kolme ohjelmaa joista voit valita juuri sinun
tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ohjelman:
• Yksinkertainen “Valitse, napsauta ja tulosta” apuohjelma Microsoft Office-sovelluksia
varten
• “Osoitekirja” helpottaa osoitelappujen tekoa
• P-touch Editor-monipuolinen tarrasuunnitteluohjelmisto
P-touch Editor on grafiikkapohjainen erityisesti QL-1050:lle kehitetty suunnitteluohjelma.
Seuraavassa joitakin ohjelman merkittävimpiä toimintoja:
VIIVAKOODIT - tukee 17 yleisesti käytettyä viivakoodistandardia, myös 2D-viivakoodeja.
TIETOKANTAYHTEYS - Hakee tietoa Microsoft Excel-, Access- ja CSV-muotoisista
tiedostoista tarroille automaattisesti – omiaan joka varastoon, pakkaamoon ja
varastohallintaan.
CLIP ART/SYMBOLIT - Levyllä toimitetaan satoja käyttövalmiita grafiikkakuvia, erinomaisia
tehtäessä opastekylttejä jatkuvalle tarralle.
LISÄÄ GRAFIIKKAKUVA - Tukee useita suosittuja kuvatiedostomuotoja, kuten jpg, bmp, tif ja
png, joten voit helposti lisätä tarralle yrityksen logon tai erikoisala symboleja.
AUTOMAATTINEN AJAN JA PÄIVÄN TULOSTUS - Voit asettaa tarralle kentän johon
tulostetaan aina automaattisesti tulostushetken päivämäärä tai kelloaika, tai voit antaa
ohjelman laskea ja tulostaa automaattisesti tulevan päivämäärän tai kellonajan. Erinomainen
pakkauksiin joissa tarvitaan 'parasta ennen' tai 'käytettävä ennen'-tietoa.

Ratkaisuja edistyneemmille käyttäjille
B-PAC SDK
Voit lisätä tarratulostustoiminnon kirjoittamaasi Windows-ohjelmaan
lisävarusteena saatavan b-PAC SDK (Software Development Kit)-paketin avulla.
b-PAC on ohjelmoijien ja ohjelmistokehittäjien käyttöön tarkoitettu
ohjelmistotyökalu joka lisää tekstiä ja viivakooditietoa suunnittelemaasi
tarrapohjaan ja lähettää tuloksen Windowsin tulostinohjaimeen. Työkalun voit
ladata osoitteesta http://solutions.brother.com.
MONIPUOLISET LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET
QL-1050 voi tulostaa myös yksinään, liittämättä sitä tietokoneeseen.
Suunnittele tarrapohja ja lataa se QL-1050 muistiin. Liitä sarjaliitännällä varustettu
laite, kuten viivakoodilukija tai mittauslaite, suoraan Brotherin sarjaporttiin. Kun
Brother vastaanottaa tekstiä tai viivakooditietoa, se lisää tiedon tarrapohjalle ja
tulostaa tarran. Tarvittaessa tulostusasuun voi vaikuttaa ohjauskäskyillä.

QL-1050

Valittavana useita tarrakokoja ja pohjamateriaaleja

PERUSPAPERITARRAT
Paperitarrat ovat kestävämpiä kuin tavalliset paperiset
tarrat koska ne on päällystetty naarmuuntumista
vastustavalla kerroksella.

DK-22606 | 62mm x 15.24m

IRROITETTAVAT PAPERITARRAT
Tarra on helposti irroitettavissa jättämättä liima- tai
muita jälkiä alustaansa.

DK-11208 | 38mm x 90mm
DK-11202 | 62mm x 100mm

MUOVIPOHJAISET TARRAT
Erinomainen ratkaisu tilapäiskäyttöön tarkoitettuihin
tarroihin ja sovelluksiin joihin paperiset tarrat eivät ole
tarpeeksi vahvoja. Käytä suuren repeytymislujuuden
omaavia muovitarroja kosteissa ja mekaaniselle
rasitukselle alttiissa paikoissa. Pohjavärit valkoinen,
keltainen ja läpinäkyvä.

DK-11241 | 102mm x 152mm

DK-11203 | 17mm x 87mm

DK-11204
17mm x 54mm

DK-11209 | 29mm x 62mm

DK-11218
24mm Ø

DK-11219
12mm Ø

QL-1050 tekniset tiedot
Tulostin
Tulostusmenetelmä
Tarran suurin leveys
Tulosteen suurin korkeus
Tarran suurin pituus
Tulostustarkkuus
Suurin tulostusnopeus
Teippileikkuri
Kansikytkin
Rullan kokoanturi
Tietokoneliitännät
Mitat
Paino
Verkkoliitäntä
Väri
Muistia yhteensä/
käyttäjän osuus
Tulostuspään MTBF**
Leikkurin MTBF**

Laitteen ohjelma
Lämpösiirtotulostin
102 mm
98,6 mm
3 metriä (Windows) / 1 metri (muut kuin Windows)
300 dpi (pistettä tuumalle)
110 mm / sek | 69 tarraa/minuutti*
on
on
on
USB, RS-232C-sarjaliitäntä.
170 mm(lev) x 220 mm(syv) x 147,5 mm(kork)
1,7 kg (ilman DK-rullaa)
Liitetään suoraan 100V- 220V vaihtovirtaan
Musta/Hopea
4 Mt / 2 Mt
30 km / 1300 yksittäistarrarullaa
150000 leikkausta (jatkuvasta rullasta)
300000 leikkausta (yksittäistarrojen rullasta)

* vakio-osoitetarroja ** (MTBF = keskimääräinen vikaväli, perustuu tehtaan tekemiin kokeisiin, luvut vain suuntaa antavia)

Pakkauksen sisältö
• QL-1050 tarratulostin
• 2 kpl DK-aloitusrullaa jotka ovat:
- DK-11241 40 suurta osoitetarraa
(102 mm x 152 mm)
- DK-22205 8 m jatkuva paperiteippirulla
(62 mm x 8 m)

• Tarra-alusta
• USB-kaapeli
• Verkkojohto
• CD-ROM (Ohjelmat, laiteohjaimet ja
käyttöohje)
• Pikaopas
• Tarraesite

Ohjauskielet
Vakiofontit
Skaalattavat fontit:
Merkkikoot
Skaalattavat fontit:
Tekstinkorostusasut
1D-viivakoodistandardit
2D-viivakoodistandardit

Rasterigrafiikka, ESC/P, tarrapohjat
Bittikarttafontit: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Bittikarttafontit: 24 pistettä, 32 pistettä, 48 pistettä
33 pistettä - 400 pistettä (22 kokoa)
Vahvennettu, ääriviiva, varjostettu, kursiivi, pystytulostus
Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, ITF, Code128, EAN128
QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix

Suoratulostus & ESC/P-tarrapohjatuki
Tarrapohjia max
Rivien määrä pohjalla
Merkistöt

99 kpl
max 1000
Windows 1252 Western Europe
Windows 1250 Eastern Europe
Standardikoodi
Teksti, viivakoodit
on
on

Muokattava data
Objektien kierto
Monen rivin tuki
Tekstin sijoittelu
vaakasuunnassa
on
Tekstin sijoittelu pohjalle Sovita pohjalle, leikkaa tekstiä, pitkä teksti, automaattinen pituus, koko vapaa
Leikkurin käyttö
Automaattinen leikkaus (myös useita tarroja tulostettaessa)
Leikkaa lopusta

Järjestelmävaatimukset Mac

Järjestelmävaatimukset PC
Käyttöjärjestelmä

Windows 2000 Pro / XP Pro / XP Home

Käyttöjärjestelmä

Prosessori

Minimi Intel Pentium 266 MHz
Suositeltu 700 MHz tai isompi

OS 10.1-10.4.7 (PowerPC)
OS 10.4.4-10.4.7 (Intel)

Prosessori

PowerPC tai Intel

Muisti (RAM)

128 Mt tai enemmän

Liitäntä

USB 1.1 tai uudempi

Vapaa kiintolevytila

70 Mt tai enemmän

Muu

CD-ROM-asema asennusta varten

Liitäntä

USB 1.1 tai uudempi / RS-232 9 pin D-Sub-liitin

Näyttö

SVGA, high colour grafiikkakortti

Muu

CD-ROM-asema asennusta varten

Jälleenmyyjä

Brother Finland Oy
PL 53 (Honkanummentie 2) 01261 Vantaa
Puhelin: (09) 875 921 Faksi: (09) 875 11 33 Websivu:www.brother.fi
Tekniset tiedot painohetken mukaisia.

