Virtalähde
Mitat
Tulostuspää
Maksimi tulostusnopeus*
Maksimi tarraleveys
Maksimi tulostuskorkeus
Maksimi tarrapituus
Kestävä automaattinen tarraleikkuri

1 metri

59 mm

62 mm

110 mm/sekunti - 68 tarraa/min

Lämpösiirtokirjoitin - 300 x 600 dpi

134mm(L) x 208mm(S) x 141mm(K)

Sisäinen virtalähde - 220-240V AC

QL-570

USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla

Kestävä automaattinen tarraleikkuri

1 metri

59 mm

62 mm

150 mm/sekunti - 93 tarraa/min

Lämpösiirtokirjoitin - 300 x 600 dpi

128mm(L) x 221mm(S) x 153mm(K)

Sisäinen virtalähde - 220-240V AC

QL-700

USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla

Kestävä automaattinen tarraleikkuri

1 metri

59 mm

62 mm

150 mm/sekunti - 93 tarraa/min

Lämpösiirtokirjoitin - 300 x 600 dpi

128mm(L) x 221mm(S) x 153mm(K)

Sisäinen virtalähde - 220-240V AC

QL-710W

Tietokoneliitäntätä

Virtalähde
Mitat
Tulostuspää
Maksimi tulostusnopeus*
Maksimi tarraleveys
Maksimi tulostuskorkeus
Maksimi tarrapituus
Automaattinen tarraleikkuri
Tietokoneliitä

Kestävä automaattinen tarraleikkuri

3 metriä

98.6 mm

102 mm

110 mm/sekunti - 69 tarraa/min

Lämpösiirtokirjoitin - 300 x 600 dpi

170mm(L) x 222mm(S) x 148mm(K)

Sisäinen virtalähde - 220-240V AC

QL-1050

Sarjaliitäntä (RS-232C 9-pin D-sub)

USB 1.1 tai 2.0 protokolla

Kestävä automaattinen tarraleikkuri

3 metriä

98.6 mm

102 mm

110 mm/sekunti - 69 tarraa/min

Lämpösiirtokirjoitin - 300 x 300 dpi

170mm(L) x 222mm(S) x 148mm(K)

Sisäinen virtalähde - 220-240V AC

QL-1060N

Kiinteä verkkoliitäntä (10/100 Base-TX)

USB 1.1 tai 2.0 protokolla

* Vakio-osoitetarrat (29 mm x 90 mm)

		

Sarjaliitäntä (RS-232C 9-pin D-sub)

				

				

Langaton verkkoliitäntä (IEEE 802.11b/g/n)

USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla

AMMATTIKÄYTTÖÖN

			

Automaattinen tarraleikkuri

QL-ETIKETTITULOSTIMET

QL-LABELPRINTERE

Finnish

- Helppokäyttöinen
- Ammattilaislaatua
- Luo tarrat haluamassasi tarrakoossa
- Word / Excel / Outlook yhteensopiva
- Mukana ilmainen tarrasuunnitteluohjelmisto
Sarjaliitäntä (RS-232 9-pin D-sub liitin)

Kiinteä verkkoliitäntä (10/100 Base-TX)

Langaton verkkoliitäntä (IEEE 802.11b/g/n)

USB 1.1, 2.0 tai 3.0 protokolla

Kestävä automaattinen tarraleikkuri

1 metri

59 mm

62 mm

150 mm/sekunti - 93 tarraa/min

Lämpösiirtokirjoitin - 300 x 600 dpi

128mm(L) x 221mm(S) x 153mm(K)

Sisäinen virtalähde - 220-240V AC

QL-720NW

Danish

Norway

Tarramerkintää
tarvitaan -

Selvityksemme mukaan
kulutamme työvuodestamme
keskimäärin 6 viikkoa erilaisten
tietojen etsimiseen väärästä
paikasta. Tämä aiheuttaa
Eurooppalaisille yrityksille
miljardin euron kuluja vuosittain.
Brother etikettitulostimet
helpottavat toimistotyöntekijöiden,
järjestelmänvalvojien, kirjanpitäjien,
vieraiden vastaanottajien ja
tapahtumajärjestäjien arkea.
1 Paranna ammattimaista imagoasi
Selkeästi merkityt asiakirjat ja esineet
näyttävät siisteiltä ja helposti luettavilta,
luoden sinusta ammattimaisen kuvan
asiakkaillesi ja kollegoillesi.

2 Tehosta tuottavuuttasi
Järjestelmällinen ja tehokas työympäristö
lisää tuottavuutta ja auttaa yritystä
kasvamaan. Selkeästi merkityt asiakirjat ja
työvälineet helpottavat työskentelyä.

Ammattikäyttöön_

Ammattimaisia tulosteita helposti
Brother QL-etikettitulostimilla luot helposti
ammattimaisia tarratulosteita moniin eri
käyttötarkoituksiin.
Luo tarrat haluamassasi tarrakoossa
Aseta tarrarulla - joita löytyy useina eri
leveyksinä. Valitse tarrapituus - jopa 1 metri.
Suunnittele tarrasi ja tulosta.
Sisäinen tarraleikkuri leikkaa tarran
haluamaasi kokoon.
Tarratulostusta yhdellä napsautuksella
Tulostaa osoitetarrat suoraan Microsoft
Word-, Excel- tai Outlook ohjelmista.
Maalaa vain osoite ja napsauta työkalurivin
painiketta, helppoa! Tai suunnittele ja tulosta
tarrasi käyttäen laitteen mukana toimitettua
tarrasuunnitteluohjelmaa.
Ei enää hukkatarroja tai virheellisiä
tulosteita
Kaikkiin tarrakasetteihin kuuluu teline, joka
varmistaa, että tarrarulla asettuu aina oikein
ja tunnistaa rullassa olevan tarrakoon. Vältät
ongelmat tarrojen kohdistuksessa käyttämällä
etikettitulostinta perinteisen tulostimen sijaan.
Tulostatpa sitten vain yhden tai satoja tarroja
kerrallaan, Brother etikettitulostimet tulostavat
tarrasi täydellisinä yhä uudelleen.

Etikettitulostimet
toimistokäyttöön_

QL-700
Etikettitulostin ammattikäyttöön_

“Kytke ja Tulosta” -toiminnolla voit
luoda tarrasi heti. Monimutkaista
ohjelmien tai ajurien asentamista
Windows-tietokoneeseesi* ei tarvita.
Brother QL-700 etikettitulostin on helppo
tulostusratkaisu, jolla voit luoda ammattitasoisia
tarroja moneen eri työympäristösi
käyttötarkoitukseen.
Tarratulostus on nyt helpompaa kuin koskaan,
sillä QL-700 sisältää “P-touch Editor Lite”
-tarraohjelmiston. Windows käyttäjille riittää
vain USB-kaapelin liittäminen ja ohjelman
käynnistäminen ruudulle ilmestyvästä
ponnahdus-ikkunasta, tarran suunnittelu
ja tulostus.
Ohjelman tai ajurien asennusta ei tarvita.
1. Kytke USB-kaapeli
Kun kaapeli on kytketty Windows
tietokoneeseesi, QL-700 tunnistetaan
USB-massamuistiksi ja se näkyy
tietokoneellasi levyasemana, joka sisältää
tarrasuunnitteluohjelmiston.
2. Käynnistä tarrasuunnitteluohjelmisto
Tupla-klikkaa P-touch Editor Lite kuvaketta
käynnistääksesi tarrasuunnitteluohjelmiston.
QL-700 sisältää ohjelmiston, joten se on aina
käytettävissä riippumatta siitä, mihin Windowstietokoneeseen etikettitulostin on kytketty.
3. Suunnittele tarrasi ja tulosta
Suunnittele tarrasi lisäämällä tekstiä, grafiikkaa
tai raameja ja tulosta sitten tarrasi. Windowstietokoneellesi ei asennu mitään ohjelmaa tämän
toimenpiteen aikana.
* P-touch Editor Lite ohjelmaa & Microsoft Windows tietokonetta
käytettäessä.

QL-700 etikettitulostimen edut
“Kytke ja Tulosta”* - Ohjelman tai ajurien asennusta ei tarvita
Korkealaatuinen - Jopa 300 x 600 dpi tulostustarkkuus
Erittäin nopea - Jopa 93 tarraa minuutissa**
Tarraleikkuri - Tulostaa tarrat haluamassasi tarrakoossa
Tulostaa suoraan Microsot Office sovelluksista - Maalaa, klikkaa kuvaketta ja tulosta, helppoa!
Mukana myös P-touch Editor Lite -ohjelmisto ammattikäyttöön PC/Mac -käyttäjille.
Sisältö:
· 29 mm x 90 mm vakio-osoitetarrarulla (100 tarraa)
· 62 mm leveä tarrarulla (jatkuva tarra) 8 metriä
· CD, jossa P-touch Editor 5 ohjelmisto PC- ja Mac-käyttäjille, ajurit ja
Microsoft Word/Excel/Outlook apuohjelmat
· USB-kaapeli ja virtajohto

TARRALEVEYS

93

TARRAA/MIN

**Vakio-osoitetarra (29 mm x 90 mm)

TARRALEIKKURI

SISÄLTÄÄ

OHJELMISTON
TULOSTUSTARKKUUS

HELPPOKÄYTTÖINEN

Ammattikäyttöön
suunnatut
etikettitulostimet
verkkoliitännällä_

QL-710W ja QL-720NW
Ammattikäyttöön suunnatut
etikettitulostimet verkkoliitännällä_

Verkkolaitteet tarjoavat paljon
enemmän joustavuutta kuin yhden
käyttäjän tulostusratkaisut.
Useat käyttäjät voivat nyt käyttää samaa laitetta
verkon kautta ja luoda ammattitasoisia, omaan
käyttötarkoitukseen sopivia tarroja milloin
tahansa. Langattoman verkkoliitännän ansiosta
etikettitulostimet voidaan sijoittaa toimistossa
mihin tahansa.
QL-710W ja QL-720NW etikettitulostimissa on
langaton verkkoliitäntä vakiona ja QL-720NW
sisältää lisäksi myös kiinteän 10/100 Base-TX
verkkoliitännän.
Näille laitteille löytyy lisäksi monia verkkoohjelmistoja, joten sekä QL-710W,
että QL-720NW tarjoavat erinomaisen
etikettitulostinratkaisun mille tahansa
organisaatiolle.

QL-710W ja QL-720NW Edut

P-touch Editor Lite LAN

Joustava - Voit valita langattoman/kiinteän verkkoliitännän tai käyttää USB-liitäntää

Helppo asentaa ja käyttää. Riittää, että kopioit
tämän tarrasuunnitteluohjelman jaetulle
verkkoasemalle, johon kaikki pääsevät. Jokaisen
käyttäjän ei siten tarvitse asentaa tulostinajuria tai
ohjelmistoa PC-tietokoneelleen.
Brother iPrint & Label
Tämän ilmaisen sovelluksen avulla luot nopeasti
ja helposti tarroja suoraan omasta Apple
iPad, iPhone tai Android laitteestasi ja tulostat
ne sitten Brother QL-710W tai QL-720NW
etikettitulostimella.
BR Admin Light
Tätä tehokasta ohjelmistoa käytetään QL-720NW
etikettitulostimen asetusten määrittämiseen ja
laitteen liittämiseen yrityksesi verkkoon. Tällä
ohjelmalla voidaan hallita myös muita Brother
verkkolaitteitasi.

Nopea ja tehokas - Tulostaa jopa 93 tarraa minuutissa*
Korkealaatuinen - Jopa 300 x 600 dpi tulostustarkkuus
Monipuolinen - Tulostaa jopa 62 mm leveälle DK-tarrarullalle
Tarraleikkuri - Tehokas automaattinen tarraleikkuri
Helppokäyttöinen - Soveltuu PC/Mac tietokoneille sekä älypuhelin/tablet-laitteille
Verkkolaite - Verkkoliitäntä mahdollistaa laitteiden käytön jakamisen
Sisältö:
· 29 mm x 90 mm Vakio-osoitetarrarulla (100 tarraa)
· 62 mm leveä Jatkuva paperitarrarulla (8 metriä)
· Ohjelmisto CD, joka sisältää P-touch Editor 5:en PC:lle/Mac:lle,
verkko ohjelmiston, tulostimen ajurit ja Microsoft Word/Excel/Outlook integroinnin
· USB-kaapeli ja virtajohto

VERKKOLIITÄNNÄLLÄ

LANGATON

TARRALEVEYS

* Vakio-osoitetarrat (29 mm x 90 mm)
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TARRALEIKKURI

TULOSTUSTARKKUUS

SISÄLTÄÄ
OHJELMISTON
HELPPOKÄYTTÖINEN

Etikettitulostimet
ammattikäyttöön_

QL-570
Etikettitulostin_

QL-570 soveltuu erinomaisesti
aloittelevalle tarratulostajalle,
pieniin yrityksiin ja
kotitoimistoihin.

Korkealaatuista tarratulostusta
QL-570 etikettitulostin vie vain vähän
pöytätilaa ja on helppo kytkeä USB:llä
PC- tai Mac-tietokoneeseesi.
Erinomaisen tulostustarkkuuden ansiosta
voit lisätä tarroillesi korkealaatuisia logoja,
kuvia ja tekstiä. Luot helposti tarrat
asiakirjoille, kansioille, välilehdille, arkistoon,
nimikortteihin, opasteiksi ym.
Kestävä automaattinen tarraleikkuri
Kestävä tarraleikkuri mahdollistaa useiden
tarrojen peräkkäisen tulostamisen, joten voit
tulostaa erän tarroja myöhempää käyttöä
varten.

QL-570 Edut
Nopea ja tehokas - Tulostaa jopa 68 tarraa minuutissa*
Korkealaatuinen - Jopa 300 x 600 dpi tulostustarkkuus
Monipuolinen - Tulostaa jopa 62 mm leveille DK-tarrarullille
Tarraleikkuri - Automaattinen tarraleikkuri
Helppokäyttöinen - Tulostaa suoraan Microsoft Word-, Excel- tai Outlook ohjelmista
Pienet ulkomitat - Kompakti muotoilu säästää pöytätilaa
Joustava - Voit käyttää sekä muotoonleikattuja- että jatkuvaa rullatarraa
Sisältö:
· 29 mm x 90 mm Vakio-osoitetarrarulla (100 tarraa)
· 62 mm leveä Jatkuva paperitarrarulla (8 metriä)
· Ohjelmisto CD, joka sisältää P-touch Editor 5:en PC:lle/Mac:lle, tulostinajurit ja
Microsoft Word/Excel/Outlook integroinnin
· USB-kaapeli ja virtajohto

TARRALEVEYS
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TARRAA/MIN

TARRALEIKKURI

TULOSTUSTARKKUUS

* Vakio-osoitetarrat (29 mm x 90 mm)

SISÄLTÄÄ
OHJELMISTON
HELPPOKÄYTTÖINEN

VERKKOLIITÄNNÄLLÄ

Etikettitulostimet
teollisuuteen_

QL-1050 ja QL-1060N
etikettitulostimet ammattikäyttöön_

QL-1050 ja QL-1060N etikettitulostimet on suunniteltu tulostusratkaisuksi erityisesti teollisuusaloille ja
ne täyttävät suurimman osan heidän
merkintävaatimuksistaan.

Joustavuutta ammattitulostukseen
Voit tulostaa korkealaatuisia tarroja useina
eri leveyksinä 12 mm:stä jopa 102 mm:iin
(lähetetarrojen standardikoko). Laitteet
ovat joustavuudeltaan parhaita mahdollisia
tulostusratkaisuja teollisuuteen. QL-1050 ja
QL-1060N etikettitulostimet tulostavat 300 dpi:n
tarkkuudella luoden laadukkaita tulosteita, jotka
soveltuvat erinomaisesti viivakoodien, logojen ja
kuvien tulostukseen. Laitteet ovat lisäksi nopeita
ja tulostavat 110 mm sekunnissa.
Molemmissa malleissa on USB- ja RS232sarjaportti vakiona, joten ne voidaan liittää
moniin eri laitteisiin. QL-1060N sisältää
lisäksi 10/100 Base TX -verkkoliitännän sekä
laajennettuja Web-pohjaisia ominaisuuksia.
Joten usealta tietokoneelta voidaan lähettää
verkon yli tulostustöitä yhteen ja samaan
etikettitulostimeen.

QL-1050 ja QL-1060N etikettitulostimien edut
Nopea ja tehokas - Tulostaa jopa 69 tarraa minuutissa*
Korkealaatuinen - 300 x 300 dpi tulostustarkkuus
Monipuolinen - Tulostaa 12 mm - 102 mm leveille tarroille
Tarraleikkuri - Kestävä automaattinen tarraleikkuri
Helppokäyttöinen - Tulostaa suoraan Word-, Excel- tai Outlook ohjelmista
Teollisuuskäyttöön - Tukee suosituimpia 1D- ja 2D-viivakoodimuotoja
Joustava - Sisältää verkkoliitännän, joten laitteen käyttö voidaan jakaa (vain QL-1060N)
Sisältö:
· 102 mm x 152 mm leveitä, suuria lähetetarroja (40 kpl)
· 62 mm leveä tarrarulla (jatkuva) 8 metriä
· CD, jossa P-touch Editor 5 ohjelmisto PC- ja Mac-käyttäjille,
ajurit ja Microsoft Word/Excel/Outlook apuohjelmat
· USB-kaapeli ja virtajohto
TARRALEIKKURI

102
TARRALEVEYS

TARRAA/MIN

*Vakio-osoitetarra (29 mm x 90 mm)

TULOSTUSTARKKUUS

**

SISÄLTÄÄ
OHJELMISTON
HELPPOKÄYTTÖINEN

VERKKOLIITÄNNÄLLÄ

**QL-1060N

Tarravaihtoehdot_

Ammattikäyttöön_
Brother DK-tarrat on suunniteltu moneen eri käyttötarkoitukseen.
Tarrojen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.
Tässä vain joitakin esimerkkejä:

Muotoonleikatut tarrat
Paperi (valkoinen)

Ennen

DK-11204 | 400/Rulla 17 mm x 54 mm
DK-11203 | 300/Rulla 17 mm x 87 mm
DK-11201 | 400/Rulla 29 mm x 90 mm
DK-11208 | 400/Rulla 38 mm x 90 mm
DK-11209 | 800/Rulla 62 mm x 29 mm
DK-11202 | 300/Rulla 62 mm x 100 mm
DK-11219 | 1200/Rulla ø 12 mm
DK-11218 | 1000/Rulla ø 24 mm
DK-11221 | 1000/Rulla 23 mm x 23 mm
DK-11240 | 600/Rulla 102 mm x 51 mm*
DK-11241 | 200/Rulla 102 mm x 152 mm*

Kansiotarrat
Brother tarranauharullia on saatavana useina eri
tarraleveyksinä, joten luot helposti oikean
kokoiset tarrat arkistoasi varten ja helpotat oikean
kansion löytymistä.

Filmi (valkoinen)

Osoite- ja lähetetarrat
Osoite- ja lähetetarroja löytyy useana eri kokona
ja ne antavat yrityksesi lähtevälle postille
viimeistellyn ilmeen.

DK-11207 | 100/Rulla ø 58 mm (CD/DVD)

Jatkuva tarrarulla
CD/DVD-tarrat
Luo CD-levyillesi ammattimaisempi ilme käyttämällä
muotoonleikattuja CD/DVD-tarroja.Tyylikäs
tekstituloste on myös helppolukuisempi kuin käsin
levyyn kirjoitettu teksti.

Paperi
DK-22214 | 12 mm x 30.48m (Valkoinen)
DK-22210 | 29 mm x 30.48m (Valkoinen)
DK-22225 | 38 mm x 30.48m (Valkoinen)
DK-22223 | 50 mm x 30.48m (Valkoinen)
DK-22205 | 62 mm x 30.48m (Valkoinen)
DK-22243 | 102 mm x 30.48m* (Valkoinen)
Helposti irrotettava rullatarra (paperi)
DK-44205 | 62 mm x 30.48m (Valkoinen)
DK-44605 | 62 mm x 30.48m (keltainen)
Ei-liimapintainen rullatarra (paperi)
DK-N55224 | 54 mm x 30.48m (Valkoinen)
Filmi
DK-22211 | 29 mm x 15.24m (Valkoinen)
DK-22212 | 62 mm x 15.24m (Valkoinen)
DK-22113 | 62 mm x 15.24m (Kirkas)
DK-22606 | 62 mm x 15.24m (Keltainen)

* QL-1050 & QL-1060N

DAN

Asiakirjat
Helpota työpäivääsi merkitsemällä asiakirjasi
ja projektimateriaalisi tarroilla, jotka sisältävät
asiaankuuluvat tiedot, kuten projektivaiheen,
asiakastiedot tai päättymisajankohdan. Esimerkissä
on käytetty 24 mm:n pyöreää tarraa ja pientä
osoitetarraa, mutta voit luoda millaisia tarroja haluat
käyttämällä joko muotoonleikattuja tai rullatarroja.

Jälkeen

Tarrasuunnitteluohjelmisto_
P-touch Editor
Kaikkien Brother etikettitulostimien mukana toimitetaan P-touch Editor
tarrasuunnitteluohjelmisto - ilmaiseksi. Ohjelmistoa on erittäin helppo
käyttää ja se soveltuu erinomaisesti sekä aloittelijoille että ammattilaisille,
mahdollistaen sekä yksinkertaisten tarrojen luomisen että omien pitkälle
räätälöityjen tarrojen luomisen, jotka voivat sisältää viivakoodeja, taulukoita,
kuvia, logoja, kellonajan ja päivämäärän automaattisesti, jne.

Microsoft Office
integrointi_
Tulostaa osoitetarrat suoraan Windows-tietokoneen Microsoft Word-,
Excel- ja Outlook-ohjelmista.
Monet yritykset käyttävät Microsoft Officen ohjelmia kirjeiden luomiseen sekä usein käytettyjen
osoitteiden ja muiden tietojen tallentamiseen. Kun laitteen mukana toimitettu tarraohjelmisto
on asennettu, voit halutessasi lisätä “P”-kuvakkeen Word-, Excel- tai Outlook ohjelmasi
työkaluriviin. Kun kirjoittamasi kirje on valmis, voit tulostaa osoitetarran lähettämistä varten
todella helposti.
Toimi seuraavasti:

Snap-tila
Helpoin tapa luoda nopeasti yksinkertaisia
tarroja.
1- Kirjoita haluamasi tarrateksti Snaptoiminnon avulla.
2- Klikkaa tulosta. Se on siinä!

Maalaa teksti, jonka haluat tulostaa.

Express-tila
Käytä Express-tilaa, kun tarroilta
vaaditaan erityistä muotoilua.
Voit valita haluamasi fontin, kehyksen,
kuvan tai logon ja sijoittaa sen tarrallesi
miten haluat.

Napsauta työkalurivin “P” -kuvaketta.

Professional-tila
Erinomainen käyttäjille, jotka haluavat
tarroilleen vieläkin tarkempia ja
mukautetumpia tietoja, kuten viivakoodeja,
taulukoita, juoksevaa numerointia, päiväyksen
ja kellonajan automaattisesti jne. Osa tämän
tilan ominaisuuksista löytyy myös muista
tarrasuunnitteluohjelmistoista, mutta jotka
maksavat jopa satoja euroja.

Tarrasi tulostuu automaattisesti oikean
kokoisena ja käyttövalmiina.

