Címkézze fel környezetét időtálló P-touch szalagokkal
Használjon tartós P-touch szalagokat egyértelmű jelölésekhez, megkülönböztetésekhez otthonában,
irodában, iskolában, üzletekben vagy munkahelyi környezteben:

P750W

•kábelek és csatlakozók •CD/DVD borítók •irodai felszerelések •mappák borítója •iratgyűjtő dobozok
•látogatók és dolgozók névjegye •postaládák •hirdetőtáblák •polcrendszerek •telefonszám jegyzék

PT-P750W technikai specifikáció
PC szoftver

Általános
A doboz tartalma

PT-P750W címkéző készülék
24mm-es fehér alapon fekete szalag (4m)
AC adapter
USB kábel
Gyors telepítési útmutató

Kiemelt tulajdonságok
Interfész
Nyomtatási sebesség
Maximum szalagszélesség
Maximum nyomtatási magasság
Vágóegység típusa  
Akkumulátor  

USB 2.0, Wireless (802.11b/g/n), NFC
30mm / mp (maximum)
24mm
18.1mm
Automata
BA-E001 Li-ion újratölthető akkumulátor (nem tartozék)
6xAA alkáli/újratölthető elemek (LR6/HR6 - nem tartozék)

Támogatott operációs rendszerek

Kábel címkézési varázsló
Font fajták
Font stílusok
Kép importálása
Képernyő fotózása
Keretek
Vonalkódok
Adatbázis csatlakozási támogatás

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
igen
Minden telepített true-type font
12
JPG, BMP, TIFF és egyéb népszerű típusok
igen
154
21 protokoll, beleértve az 1D/2D vonalkódot
Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Általános
Kellékek
Szalag típusa ¦ Tape szélessége
Opcionális kiegészítők
Akkumulátor

TZe szalag ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm

iPrint&Label mobil alkalmazás

AC adapter

BA-E001 Li-ion újratölthető akkumulátor  
AA alkáli/újratölthető akkumulátor (LR6/HR6)
AD-E001 AC adapter

Mobil operációs rendszer támogatás
Kép támogatás Support
Sablonok
Címmkegyűjtő
Szalagméret és szín felismerése
Szalaghosszúság beállítása

Súly és méretek
PT-P750W

78mm(szé) x 143mm(ma) x 152mm(mé) ¦ 800g

iOS 5 vagy újabb, Android 2.2 vagy újabb
Fotó funkció
igen (67)
igen (23)
igen
24-600mm

Professzionális címkéző
készülék PC csatlakozással
és beépített Wi-Fi-vel

További információk a www.brother.hu oldalon.

Contact:

Brother International Hungary Kft.
H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Telefon:+ 36 1 382-7450,
Telefax:+ 36 1 382 -7455
Weboldal: www.brother.hu
A címkékről készült fotók illusztrációk.
A termékspecifikáció változtatási jogát fenntartjuk

Nyomtasson tartós, időtálló feliratokat PC-ről,
Mac-ről okostelefonról vagy tablet-ről.

www.brother.hu

- Több felhasználó között megosztható címkéző készülék.
- Beépített vágóegység, könnyedén eltávolítható címke hátlap.
- A doboz TZ szalagot, AC adaptert és USB kábelt is tartalmaz.
- 3.5, 6, 9, 12, 18 és 24mm-es szalagokkal kompatibilis.

Proefsszionális címkézés modern irodákban

Mivel a P-touch P750W megosztható
a hálózaton keresztül, így az irodában
mindenki nyomtathat az eszközre PC-ről,
Mac-ről, okostelefonról és tablet-ről,
ha az ingyenesen letölthető iPrint&Scan
applikációt használja.

A P-touch P750W egyszerűen használható, Wi-Fi csatalakozású címkéző készülék, amelyet bárki használhat
az irodán belül. A használója könnyedén tervezhet stílusos címkéket és kinyomtathatja azokat akár 24 mm-es
szélességben is. Kitűnően használható mappák, archivált anyagok, mentéseket tartalmazó CD-k/USB-k, polcok,
vagy egyéni jelzések elkészítéséhez. A P-touch Editor 5 szoftverrel használhatja a PC-n lévő fontokat, képeket,
szimbólumokat és vonalkódokat a címketervezés során vagy letöltheti az ingyenesen elérhető Brother iPrint&Scan
applikációt és közvetlenül okostelefonról vagy tablet-ről nyomtathatja címkéit.

Kiemelt tulajdonságok
- Logók, szimbólumok, keretek hozzáadása a szerkesztett
címkékhez.

- 3.5- 24mm szélességű szalagokkal használható.
- Beépített Wi-Fi, több felhasználóval megosztható.
- Automata vágóegység, könnyedén eltávolítható címke hátlap.
- A telepített true type betűtípusokkal használható.

- Ingyenesen letölthető iPrint&Label dizájn applikácó
iOS és Android okostelefonokhoz/tablet-ekhez.
- NFC képes mobileszközével könnyedén csatlakozhat
a címkézőhöz.

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.

P750W
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