Áttekinthető azonosítás időtálló P-touch szalagokkal
Otthoni, irodai, iskolai környezetben, üzletekben és egyéb munkahelyi környezetben, a tartós és
időtálló P-touch szalagok tökéletes megoldást jelentenek a rendszerezésben:

D600VP

•Kábelek és csatlakozók •CD, DVD feliratozás •USB Flash drive-ok •Irodai felszerelések •Mappák
•Személyzeti és látogató belépőkártyák •Irattartó szekrények •Jelölések •Levélszekrények
•Hirdetőtáblák •Polcélek •Telefonszámok

PT-D600VP technikai specifikáció
Memória

A doboz tartama

Max. karakter/címke
PT-D600 címkéző készülék
Címkememória
24 mm-es fehér alapon fekete 4m szalag
AC adapter
USB kábel
Használati útmutató				
PC szoftver
Hordozótáska
Támogatott operációs rendszerek

Kiemelt tulajdonságok
Kijelző típusa	3 soros x 20 karakteres grafikus LCD kijelző,
nyomtatási előképpel
PC interfész
Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Nyomtatási sebesség
30mm / mp
Nagy felbontású nyomtatási mód Igen (180 x 360dpi)
Maximum szalagszélesség
24mm
Maximum nyomtatási magasság
18mm
Vágóegység
Automatikus
Energiaforrás	6xAA alkáli/újratölthető elem
(LR6/HR6 - a doboz nem tartalmazza)

Címkézés
Fontok
Max. sorok száma/címke
Max. szövegblokkok
Szimbólumok
Keretek
Vonalkódok
Automatikus számozás
Másolatok nyomtatása
Függőleges nyomtatás
Címketervek
Egyszerűen nyomtatható
grafikus címkézés funkció
Minták letöltése internetről
Kábel jelölési funkció

280
99 (maximum 2800 karakter)

14 féle font ¦ 11 stílus ¦ 6-48 pont méret
7
5
617
99
9 protokoll
1-9
1-9
Igen (standard és bold)
30 féle
25 címketerv
Igen
Igen

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
OS X 10.7 - 10.9
Kábelcímke varázsló
Igen
Fontok
Minden telepített True Type font
Font stílus
12
Képek importálása
JPG, BMP, TIFF és egyéb típusok
Képernyő fotózása
Igen
Keretek
154
Vonalkódok
21 protokoll, 1D/2D vonalkód
Adatbázis csatlakozási támogatás		
(csak Windows)
Microsoft Excel, csv, mdb, txt
Látogasson el a http://support.brother.com oldalra a legfrissebb szoftverek és driverek letöltéséhez

Általános
Kiegészítők
Szalag típus¦ Szalag szélesség

TZe szalagkazetták ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Opcionális tartozékok
AC adapter
AD-E001 AC adapter
		
Súly & Méretek
PT-D600
201mm(szé) x 192mm(ma) x 86mm(mé) ¦ 950g

Professzionális
címkéző készülék PC
csatlakozással

Részletes információért és a teljes kínálatért látogasson el a www.brother.hu oldalra.

Kapcsolat:

A címkékről készült fotók illusztrációk.
A termékspecifikáció változtatási jogát fenntartjuk.

www.brother.hu

Címketervezés és nyomtatás
irodai környezetben PC-hez
csatlakoztatva.

www.brother.hu

-N
 agy méretű és nagy felbontású grafikus
kijelző, háttérvilágítással
-P
 C stílusú billentyűzet
-A
 utomatikus vágóegység
-B
 eépített, szerkeszthető címketervek
egyezményes jelek nyomtatásához
-3
 .5, 6, 9, 12, 18 és 24 mm széles
címkék nyomtatása

Professzionális, önállóan is használható, PC csatlakozású címkéző készülék

“A nagy méretű, színes LCD kijelzőről
a címkék könnyen tervezhetőek és
nyomtatás előtt a címke előképe
megtekinthető. Az automatikus
szalagvágó és a könnyen használható
billentyűzet, valamint a gyors nyomtatási
sebesség lehetővé teszik, hogy PC-ről/
Mac-ről készítsen tartós jelöléseket.”

A PT-D600VP címkézővel tartós és fakulásmentes jelöléseket készíthet, akár a könnyen használható
integrált címkéző funkciót használja, akár a PC-ről/Mac-ről való tervezést választja.
A nagy méretű, színes LCD kijelzőn megtekinthető a nyomtatási előnézet, valamint a PC stílusú
billentyűzettel gyorsan és könnyedén beviheti a címkézővel nyomtatni kívánt jelölés szövegét.
Többféle színben és méretben nyomtathat változatos megjelenésű címkéket.
Csatlakoztathatja PC-hez/Mac-hez és kihasználhatja a számos font, szövegsítlus, kép és keret nyújtotta
változatos tervezési lehetőségei. Egyszerre több címkét is nyomtathat Microsoft Excel fájlból, a gyors
nyomtatási sebességnek köszönhetően. A kimagasló minőségű címkéket készítő eszköz ideális partner
irodájában, amellyel áttekinthető környezetet alakíthat ki maga körül. A gyors nyomtatási sebesség és az
automatikus vágóegység gyorsítja a címkézési folyamatokat.

6xAA alkáli/újratölthető
elemmel* vagy AC adapterrel
használható

3.5-24 mm széles
szalagokkal komaptibilis

Beépített,
szerkeszthető
címkeminták

Automatikus
szalagvágó

Könnyen gépelhető,
PC stílusú billentyűzet

PC-ről / Mac-ről
címkenyomtatás

Nagy felbontású
színes kijelző

14 font ¦ 99 keret
több, mint 600
szimbólum

* LR6/HR6. Az elemeket a doboz nem tartalmazza.

P-touch laminált szalagok – a tartós jelölések titka
A Brother P-touch laminált TZe szalagok több különböző színben és méretben elérhetőek. A karakterek
hőtranszferes technológiával kerülnek a két PET (poliészter réteg) védőréteg közé, amely védi a szöveget
folyadéktól, dörzsölés okozta kopástól, hőmérséklettől, kémiai anyagoktól és napfénytől. Az eredmény egy
gyakorlatilag tönkretehetetlen címke, amely extrém körülmények között is helyt áll.

D600VP

Laminált

Hőálló

Vízálló

Fényálló

Kopásálló

Vegyszerálló

Könnyen
eltávolítható

Erős
tapadású

