
D200VP

Tarratulostin 

Kooltaan kompakti P-touch 
D200VP on ideaalinen 
tarratulostin kansioiden, CD-
levyjen, hyllyjen ym. toimistossa 
tarvittavaan merkintään. 

- Voit luoda tyylikkäitä tarroja Deco Mode -toiminnolla
- 14 fonttia ¦ 617 symbolia ¦ 97 kehystä
-  Sisältää 12 mm leveän tarranauhan (musta teksti/

valkoinen pohja), verkkolaitteen ja kantolaukun
- Tulostaa 3.5, 6, 9 ja 12 mm leveille tarroille

Kestävällä P-touch tarranauhalla merkityt asiat on helppo tunnistaa.

Kotona, toimistossa, koulussa, myymälässä ja missä tahansa työpisteessä, on monia käyttökohteita kestävälle 
P-touch tarramerkinnälle. Näistä yleisimpiä ovat: 

•Kaapelit ja kytkimet •CD- ja DVD-levyt •Toimistotarvikkeet/-laitteet •Asiakirjakansiot •Arkistokaapit •Henkilöstön 
& vierailijoiden nimikortit •Opasteet •Postitukset •Ilmoitustaulut •Hyllyreunat •Puhelinvaihteen alanumerot

Yhteystiedot:

Sisältö

Laitteisto

Sisältö - PT-D200VP tarratulostin

 -  12 mm leveä laminoitu tarranauha (musta teksti/valkoinen 

pohja) 4 m 

 - Verkkolaite

 - Kantolaukku

 - Käyttöopas

Mitat (mm) 165(L) x 155(S) x 68(K)

Paino 490 g

Soveltuva tarranauhaleveys TZe tarranauhat: 3.5, 6, 9, 12 mm

Tulostustarkkuus 180 dpi

Tulosteen maksimi korkeus 9.0 mm

Maksimi tulostusnopeus 20 mm / sekunti

Leikkurityyppi Manuaalinen tarraleikkuri

Näppäimistö QWERTY / AZERTY / QWERTZ

Näppäimien määrä  61 painiketta

LCD-näyttö 15 merkkiä x 1 rivi

LCD-näytön koko  70 mm x 17 mm

Tekstinsyöttö Maksimi 80 merkkiä

Muisti 2400 merkkiä (30 muistipaikkaa x 80 merkkiä)

Virtalähde 6 x AAA (LR03) Alkaliparistoa (ei mukana)

 AD-24ES Verkkolaite (mukana)

Tekniset tiedot

Sisäänrakennettu ohjelmisto

Fontit 14 fonttia

Merkkien koot 3 kokoa

Merkkien leveydet 3 leveyttä (pitkä, keskikoko, lyhyt)

Symbolien 617   
Tekstikehykset 97 kehystä

Alleviivaus Kyllä

Maksimi rivimäärä 2 riviä

Vaakasuora kohdistus Automaattiset tarrapituudet: sisennys vasemmalle 

 Valmiiksi asetetut tarrapituudet: keskitetty

Automaattinen muotoilu Ei

Tarrapituuden asetus Kyllä (30-300 mm)

Tarramarginaalin asetukset Ei mitään, kapea, puolet, täysi, ketjutulostus

Sarkaintoiminto Kyllä

Deco Mode -mallien määrä 12 erilaista

Automaattinen numerointi Kyllä (1-9)

Peilikuvatulostus Kyllä

Pystytulostus Kyllä

Kopiotulostus (toisto) Kyllä (1-9)

Tulostuksen esikatselu Kyllä (esikatselu graafiselta näytöltä)

Automaattinen virrankatkaisu Kyllä

Yksikköjen vaihto Kyllä (tuuma/mm)

Kielivalinta 20 kielivaihtoehtoa: Englanti, Saksa, Ranska, Espanja,  

 Portugali, Italia, Hollanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi,  

 Unkari, Tsekki, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia,  

 Kroatia, Turkki, Brasilian Portugali.

Esitellyt tarrat on kuvattu vain havainnollistamista varten ja jotkin muotoilut eivät välttämättä onnistu tällä mallilla.  
Tuotetiedot saattavat muuttua. Emme vastaa mahdollisista virheistä tuotetiedoissa.
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D200VP

P-touch D200VP tarratulostimella  
pidät toimistosi erinomaisesti 
organisoituna.

Organisoi toimistosi P-touch D200VP:lla
Selkeästi merkityt työvälineet tekevät työpisteestä tehokkaamman. Kompakti muotoilu ja helppokäyttöiset toiminnot 
tekevät CD-koteloiden, arkistokansioiden, hyllyreunojen, henkilökunnan/vierailijoiden nimikorttien ja monien muiden 
asioiden merkinnästä helppoa ja nopeaa. Laaja tarranauhavalikoima useina eri tarraväreinä ja -leveyksinä, tekee 
P-touch D200VP tarratulostimesta korvaamattoman. 

14 fonttia
Voit luoda tarrat oman 
tyylisi mukaiseksi. 

Kompakti & kannettava 
tarratulostin
Tarratulostimen käyttö on 
helppo jakaa usean toimistossa 
työskentevän kesken.

Ergonominen näppäimistö
Tekee kirjoittamisesta nopeaa  
ja helppoa.

97 tekstikehystä
Antaa tarroillesi 
ammattimaisen ulkoasun.

Mukana verkkolaite
Toimii paristoilla tai mukana 
toimitetulla verkkolaitteella.

Suunnittele 
monipuolisia tarroja

Käytä “Deco Mode” 
-toimintoa.

Yli 600 symbolia
Korostamaan viestiäsi.

Grafiikkanäyttö
Voit esikatsella tarran 

ennen tulostusta.

Laminoidut P-touch tarranauhat - suunniteltu kestämään
Laminoidut Brother P-touch TZe-tarranauhat koostuvat kuudesta materiaalikerroksesta, jotka muodostavat ohuen 
ja erittäin kestävän tarranauhan. Merkit tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä kahden PET-suojakalvon väliin, joka 
suojaa tekstiä nesteiltä, hankaukselta, äärilämpötiloilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarranauhat on testattu 
ääriolosuhteissa, joten voit olla varma, että korkealaatuiset tarranauhamme kestävät.


