
D450VP 

Yhteystiedot:

Tietokoneen tarratulostin 
ammattikäyttöön

Työpöytämalli PC-yhteydellä ja  
tarrasuunnitteluohjelmalla

-  Suuri erittäin tarkka taustavalaistu 
grafiikkanäyttö

-  Leveä PC-tyylinen näppäimistö
-  Suuri tulostuspää
-  Sisältää muokattavia tarramalleja yleisimpiin 

käyttötarkoituksiin
-  Tulostaa 3.5, 6, 9, 12 ja 18 mm leveille 

tarranauhoille

PT-D450VP

P-touch tarranauhalla luot selkeät ja kestävät merkinnät

Pakkauksen sisältö

 PT-D450VP tarratulostin
  18 mm leveä laminoitu tarranauha (musta teksti/

valkoinen pohja) 4 m
 AC-verkkolaite
 USB-kaapeli
 Käyttöopas
 Kantolaukku
Tärkeimmät 
ominaisuudet
LCD-grafiikkanäyttö 20 merkkiä x 3 riviä. Tulostuksen esikatselu.
PC-liitäntä Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Tulostusnopeus 20 mm sekunnissa
Maksimi tarraleveys 18 mm
Maksimi tulostuskorkeus 15,8 mm
Tarraleikkuri Manuaalinen
Virtalähde  6 x AA Alkaliparistoa/ladattavaa paristoa (LR6/HR6 - 

ostetaan erikseen)

Kotona, toimistossa, koulussa, myymälässä tai missä tahansa työpisteessä on monia käyttökohteita 
kestävälle P-touch tarramerkinnälle. Yleisimpiä käyttökohteita ovat:

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

Kuvatut tarrat ovat vain havainnollistamista varten, eikä niitä välttämättä voi luoda tällä mallilla.
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja.

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

www.brother.fi

Muisti

PC-ohjelmisto

Maksimi merkkimäärä/tarra 280
Tarramuisti 50 muistipaikkaa (yhteensä jopa 2800 merkkiä)

Tuetut käyttöjärjestelmät Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Kaapelimerkintä Kyllä
Tekstin korostukset Kaikki asennetut True-type fontit
Tekstityylit 12
Kuvatiedostomuodot JPG, BMP, TIFF ja muut suositut kuvatiedostomuodot
Kuvakaappaus Kyllä
Kehykset 154
Viivakoodit 21 viivakoodiprotokollaa, sisältäen 1D/2D viivakoodit
Tietokantayhteystuki 
(vain Windows) Microsoft Excel, csv, mdb, txt
 
Uusimmat ohjelmistot ja ajurit löydät sivuilta: http://support.brother.com 

Tarrojen luominen

Fontit 14 fonttia, 11 tekstityyliä, koot 6 - 42 pistettä
Maksimi rivimäärä/tarra 5
Tekstilohkot (maksimi) 5
Symbolit 617
Kehykset 99
Viivakoodit 9 protokollaa
Automaattinen numerointi 1-9
Kopiotulostus 1-9
Pysty tekstitulostus Kyllä (vakio ja lihavointi)
Valmiit mallit 18 mallia
Helppo toiminto grafiikkatarrojen 
tulostukseen 25 valmista mallia
Tarrojen lataus netistä Kyllä
Toiminto kaapelien merkintään Kyllä

Yleistä

Tarvikkeet 
 
TZe-tarraleveydet 3.5, 6, 9, 12 ja 18 mm
 
Valinnaiset lisälaitteet 
AC-verkkolaite AD-E001 verkkolaite
 
 
Paino & mitat 
PT-D450VP 188 mm x 177 mm x 72 mm ¦ 740 g 
 

www.brother.fi



Monipuolinen tietokoneen tarratulostin

P-touch D450VP tarratulostimella luot kestävät ja haalistumattomat tarrat helppokäyttöisiä tarratoimintoja 
tai PC/Mac-tietokonetta käyttäen. 

Sisäänrakennettujen tarrasuunnittelutoimintojen, suuren helppolukuisen taustavalaistun näytön ja leveän 
PC-tyylisen näppäimistön ansiosta luot nopeasti tarroja monina eri väri- ja kokoyhdistelminä. 

Vaihtoehtoisesti voit yhdistää tarratulostimen tietokoneeseesi ja käyttää tarrasuunnittelussa tietokoneesi 
fontteja, tekstityylejä, kuvia ja kehyksiä. Voit jopa linkittää Microsoft Excel taulukon tekstiin ja tulostaa 
useita tarroja nopeasti samalla kertaa.  

Tämä monipuolinen tarratulostin on ideaalinen työväline toimistoon ja auttaa sinua ja työkavereitasi 
järjestyksen ylläpidossa. Kestävillä P-touch tarroilla luotte selkeät merkinnät ja asiat on helppo tunnistaa.

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.

* LR6/HR6. Paristot ostetaan erikseen.

D450VP

“ Suuri erittäin tarkka taustavalaistu 
näyttö, valmiit  tarramallit ja 
käyttäjäystävällinen näppäimistö 
tekevät tarrojen luomisesta nopeaa. 
Voin suunnitella luovia tarroja myös  
PC- tai Mac-tietokoneella.”   

14 fonttia ¦  
99 tekstikehystä 
Yli 600 symbolia

Grafiikkanäyttö 
tulostuksen 
esikatselulla

Toimii paristoilla (6 x AA) 
tai mukana toimitettavalla 

AC-verkkolaitteella

Sisältää muokattavia 
tarramalleja

Käyttäjäystävällinen PC-
tyylinen näppäimistö

PC/Mac tarratulostus Viivakooditulostus

Tulostaa 3.5 - 18 mm 
leveille tarranauhoille


