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Smart labelprinter med brugervenlige funktioner

• Letlæseligt grafisk display
• Bredt QWERTY-tastatur
• Stor printhøjde
• Indbyggede redigerbare labelskabeloner
• Udskriver 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm labels

labelprinter



D400
“På mit kontor er det vigtigt, at alting er tydeligt 
opmærket, så jeg har overblik og kan arbejde 
effektivt. P-touch D400 har avancerede 
funktioner til labeldesign, brugervenligt tastatur 
og stor printhøjde, som gør det hurtigt og enkelt 
at lave de labels, jeg har brug for.”



Fremstil 
skræddersyede 
labels på et øjeblik

P-touch laminerede labels - designet til at holde

14 fonte ¦ 99 rammer              
Over 600 symboler

Grafisk display med             
vis udskrift-funktion

Anvender 6 x AA/LR6-batterier 
(medfølger), eller AC-adapter    

(AD-E001) (købes separat) 

Indbyggede redigérbare            
labelskabeloner 

Brugervenligt                          
QWERTY-tastatur

Print labels                      
3,5 - 18 mm bredde 

At være i stand til hurtigt at finde vigtige elementer, som for eksempel indholdet i mapper, 
arkiverede dokumenter, data backup-diske / USB-sticks og reoler, er nøglen til en 
velorganiseret arbejdsplads. P-touch D400 er den perfekte labelmaskine til det travle kontor 
og har et bredt, overskueligt tastatur, grafisk display med vis udskrift og specialfunktioner, så 
du nemt kan lave labels til alverdens opmærkning. Modellen tilbyder høj udskriftshastighed og 
stor printkapacitet, så du kan producere masser af tydelige, holdbare labels på ganske kort 
tid. P-touch labels fås i mange forskellige størrelser og farver, så uanset hvilken label, du har 
brug for, kan P-touch D400 producere den, præcis når du behøver den.

Brother P-touch laminerede TZe-tape består af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med 
termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm).

Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå væsker, slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys. Vores labels er 
testet til det ekstreme, så du kan være sikker på få en professional kvalitetslabel, som er designet til at holde.
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Få yderligere informationer og se hele vores produktsortiment på www.brother.dk

Tydelig opmærkning 
med holdbare 
P-touch labels

I hjemmet, i skolen, i butikken, på kontoret eller andre arbejdspladser er der brug for holdbare 
labels til mange formål. For eksempel: kabler og stik - CD’er og DVD’er - USB-sticks - 
kontorudstyr - ringbind - navneskilte til personale og gæster - arkivskabe - skilte - postreoler 
- opslagstavler - hylder - telefonlokalnumre.

Specifikationer
Indhold i kassen

PT-D400 labelprinter, 18 mm sort på hvid tape (4m), 6 x AA/LR6 alkaline batterier, brugsanvisning

Vigtigste funktioner
Display: 16 tegn x 3 linjer grafisk LCD-display med vis udskrift-funktion

Printhastighed: 20 mm / sekund

Maks. tapehøjde: 18 mm / Maks. printhøjde: 15,8 mm

Manuel tapeafskærer

6 x AA alkaline/rechargeable batteries (LR6/HR6) battery

14 fonte / 10 stilarter / 6 til 42 punkstørrelse. Op til 5 linjer pr. label

617 symboler / 99 rammer / 9 stregkoder

Kopiprint: 1-9 / automatisk nummerering: 1-9 / 10 forudindstillede labelformater / kabelmærkning

Hukommelse
Op til 80 tegn pr. label

50 labelhukommelsessteder (Maks. 1.100 tegn i alt)

Generelt

Maskinens mål: 188 mm (b) x 177 mm (h) x 72 mm (d) / Vægt: 730 g

Ekstra tilbehør (købes separat)

AD-E001 AC-adapter

TZe-tapekassetter: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Labelfremstilling

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries 
Ltd.     

Produktnavnene er registrerede varemærke eller deres respektive virksomheders varemærker. 

De viste labels er kun til illustration, og visse aspekter kan muligvis ikke gengives med denne model.

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og mangler.
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