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Print holdbare labels 
fra din PC, Mac, 
smartphone eller
tablet ved hjælp af 
trådløs eller kablet 
netværkstilslutning.

Med PT-P900-serien, der tilbyder den højeste printhastighed og 
printopløsning i sin klasse, kan du fremstille holdbare labels i op 
til 36 mm bredde. Print tekst, stregkoder, billeder og logoer på 
laminerede, holdbare labels, som kan anvendes både indendørs 
og udendørs og holder i årevis. Vælg mellem trådløs og kablet 
netværkstilslutning* samt en lang række ekstra tilbehør, og lav  
en fuldstændig skræddersyet løsning til print af holdbare labels.

• Lav holdbare labels i op til 36 mm bredde

• Print i høj hastighed og høj opløsning

• Kablet netkort* og Wi-fi til print fra flere enheder  
på én gang, inkl. tablets/smartphones

• Avanceret kniv sørger for letaftagelige labels

• Tilføj billeder, stregkoder og rammer til dine labels

• Softwareudviklingssæt til Windows-, iOS- og 
Android-enheder

• Tilslut til data i regneark for batchprint af mange 
labels på én gang

• Ekstra tilbehør til at skræddersy printeren efter  
dine behov ( købes separat )

PT-P900-serien 

Funktioner:

*Kun PT-P950NW.



Vigtigste specifikationer

PT-P900Wc PT-P950NW

PT-P900- 
serien

Printer holdbare labels fra 3.5 mm til 36 mm bredde

Stor printhøjde på 32 mm med udskrivning næsten til kant

Knivskarp tekst, billeder og stregkoder med 360 dpi printopløsning

Høj printhastighed op til 60 mm/sek.

USB- og wi-fi-tilslutning

Kablet netværkstilslutning ( 10/100 Base-TX )

Avanceret kniv til letaftagelige labels på én lang strimmel

Leveres med gratis professionel labelsoftware til PC/Mac

Softwareudviklingssæt for nem tilføjelse af labelprint til eksisterende  
software eller apps

Ved at flette tekst fra Excel-, .csv- og MSDE/SQL-databaser er det let  
at batchprinte mange labels på én gang

Print 1D- og 2D-stregkoder i branchestandard

Gratis iOS/Android label-apps til at printe labels fra smartphones/tablets

Batteribase og Li-ion genopladeligt batteri ( købes separat )

RJ25 til DB9M seriel adapter ( købes separat )

Bluetooth-interface ( købes separat )

Touchpanel med baggrundsbelyst LCD-display til at printe skræddersyede labels  
uden brug af PC og indsætte nuværende eller fremtidig dato og tid ( købes separat )



Professionelle labelprintere  
til alle former for opmærkning

Kablet og trådløs tilslutning,
herunder Bluetooth

Med et stort udvalg af farvekombinationer og tapebredder op
til 36 mm, print næsten til kant og høj hastighed/høj opløsning
er disse to labelprintere perfekte til anlægshåndtering, arkivering 
af dokumenter, mærkning af inventar og fremstilling af labels  
på stedet, uanset hvor og hvornår der er brug for dem.

Disse kompakte labelprintere kan tilsluttes til din PC eller Mac via de integrerede USB- 
eller wi-fi-porte. PT-P950NW kan desuden tilsluttes til dit kablede netværk takket være 
dens 10/100 Base-TX netværksport, og via Bluetooth-modulet ( købes separat ) kan den 
nemt tilsluttes direkte til robuste tablets, bærbare PC’er og til Bluetooth-inputenheder 
såsom stregkodescannere.



Avanceret labelsoftware  
til PC og Mac

Print fra smartphones  
og tablets

Begge modeller anvender den gratis P-touch Editorsoftware
til Windows og Mac. Programmet tilbyder avancerede funktioner, 
som normalt kun findes i dyre desktop-applikationer som  
f.eks. 1D- og 2D-stregkoder i branchestandard, import af 
logoer og andet grafik, og giver dig mulighed for at anvende de 
installerede fonte på din computer. Ved at linke til et Microsoft 
Excel®-regneark eller en .csv-fil kan du printe store antal labels 
hurtig og effektivt.

Du kan fremstille enkle labels via din smartphone eller tablet, 
uden du behøver at starte din PC. Brother iPrint&Label-app 
tilsluttes trådløst til printeren, så du kan designe og printe labels 
fra din iOS- eller Android-enhed. Eller hvis du har brug for at 
opmærke el- eller datakabler og -udstyr, kan du anvende Brother 
Pro Label Tool-app til at printe labels, som kan vikles omkring 
kabler eller sættes på frontplader, fordelingstavler og andet 
specialudstyr.

Hurtig og 
effektiv print 
af labels



Gør labelprint til en del  
af din løsning

Avanceret kniv og letaftagelige labels

Udviklere af software og apps kan med forskellige softwareudviklingssæt til Microsoft 
Windows-, iOS- og Android-enheder gøre det muligt at printe labels fra jeres egen 
eksisterende software og apps. Disse to printere er derfor perfekte at integrere
i skræddersyede løsninger, hvor der er brug for holdbare labels.

Med den avancerede kniv kan du fremstille én lang strimmel med labels, som er lette  
at tage af én ad gangen og sikrer, at dine labels holdes i den rigtige rækkefølge.  
Eller du kan afskære hver enkelt label separat, hvis du foretrækker det.

Avancered 
muligheder for  
at designe labels





PT-P900Wc 
PT-P950NW

PT-P900-serien | Tilbehør

PA-BB-002

Batteribase til  
Li-ion-batteri

PT-P900Wc
PT-P950NW

PT-P900Wc 
PT-P950NW

PA-BT-4000LI PA-SCA-001

Genopladeligt  
Li-ion-batteri

RJ25 til DB9M  
seriel adapter

PT-P950NW PT-P950NW

PA-BI-002 PA-TDU-003 

Bluetooth interface Touchpanel-display 
til labelprint uden PC

Print hvor som helst  
og når som helst

Print labels efter behov 
– uden PC

Der kan opstå situationer, hvor der ikke er adgang til strøm, 
f.eks. på byggepladser, eller hvis labelprinteren skal anvendes 
på et rullebord. Montér batteribasen og den genopladelige Li-ion 
batteripakke, som er ekstra tilbehør, og du kan printe labels,  
uanset hvor og hvornår der er brug for det.

Touchpanel-displayet giver mulighed for at printe uden PC og er 
perfekt til brug inden for fødevarer, sundhedspleje og laboratorier 
( købes separat og passer kun til PT-P950NW ). Design din label,  
og upload den ved at trykke på den tast, den skal gemmes under.
Brugeren skal fremover blot trykke på tasten for at printe denne 
label igen. Desuden kan du indsætte nuværende og fremtidig  
tid/dato på din label ved hjælp af det integrerede ur – genialt  
til labels med tekst såsom “Anvendes inden” eller “Fremstillet”.



Laminerede labels blev udsat 
for temperaturer fra -80° C  
til -150° C i 240 timer.  
Teksten var upåvirket.

Testet til det ekstreme Brother P-touch laminerede labels er testet under laboratorie-
forhold, og en opsummering af resultaterne kan ses nedenfor.  
Få yderligere information hos din Brother-forhandler.

Brother P-touch 
laminerede TZe-labels

I modsætning til andre typer labels består Brother P-touch 
lamineret TZe-tape af seks forskellige lag, som danner en tynd, 
virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk  
og placeres mellem to beskyttende lag PET ( polyesterfilm ). 
Vi har testet dem til det ekstreme, mod slid, høje og lave 
temperaturer, kemikalier og sollys. Resultaterne viser, at Brother 
P-touch laminerede labels er markant bedre end andre typer 
labels, så her er du garanteret en professional kvalitetslabel,  
der er designet til at holde.

backing paper

Beskyttende lag ( PET )
Klæbemiddel ( akryl )
Farvet grundfilm ( PET )
Klæbemiddel ( akryl )
Bagpapir
Tekst

Stærk
klæbeevne

Tåler 
kemikalier

Tåler slidTåler sollysTåler vandTåler høje/lave
temperaturer

Laminerede

Tåler ekstreme temperaturer

Laminerede labels blev sat på 
glasplader og nedsænket i vand 
og forskellige kemikalier i to 
timer. Teksten var upåvirket.

Tåler vand og kemikalier

Laminerede labels blev placeret 
i et rum med simuleret sollys 
svarende til et år. Teksten var 
upåvirket.

Tåler sollys

En 1 kg sandsliber blev ført 
50 gange hen over laminerede 
labels. Teksten var upåvirket.

Tåler slid



Prints labels width

USB

P-touch Raster

ESC/P 

Link til data

Fonte

Billedformater

Særlig opmærkningsfunktion til kabler

1D

2D

Dato/tid

P-touch Template

P-touch Editor

Dimensioner

Vægt

Trådløst direkte

Netværk

Bluetooth

Serielt

Maks. printhøjde

Printopløsning

Printhastighed

Kniv

Maks. labellængde:

Maximum label length

Print

Antal kopier:

Labelprint

Tilslutning: Kablet

Tilslutning: Trådløst

Tilslutning: Bluetooth

Printeremuleringer/printertilstande

Label creation ( PC/Mac )

Understøttede stregkodeprotokoller:

Vægt og dimensioner

PT-P900Wc PT-P950NW

Specifikationer

36 mm

Windows® ( USB1.1, 2.0, 3.0-protokol ) | Mac ( USB 1.0, 2.0-protokol )

Ja

Ja

Lagret i Microsoft® Excel®-filer ( Windows® ) og .csv-filer ( Mac ) 
for at flette ind på dine labels

Vælg blandt alle de installerede fonte på din PC/Mac,  
og skræddersy din label

( .bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf )

Let fremstilling af labels til kabler, koblingspaneler, frontplader og kontakter

CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR, GS1-128 ( UCC/EAN128 )

QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 ( standard, afkortet, 
stablet Omni ), RSS-Limited, RSS Expanded ( standard, stablet )

Automatisk tilføjelse af nuværende eller fremtidig dato/tid på din label

Ja

Ja

118 mm ( B ) x 192 mm ( D ) x 146mm ( H )

1,48 kg

 IEEE802.11n | Ad-Hoc-tilstand:
IEEE802.11b | Infrastructure-tilstand: 

IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

32 mm

360 dpi

60 mm/sek.

Ja ( med funktion for nem labelaftagning )

4 mm

1 meter

17 linjer pr. label

1-999

10 Base-T/100 Base-TX3.0-protokol ) |  
Mac ( USB 1.0, 2.0-protokol )

Bluetooth 2.1+EDR | Profiler: SPP, OPP

RS-232C ( kun til print med ESC/P-kommandoer. 
Kræver seriel adapter, som købes separat )

-

-

1,51 kg

IEEE802.11n | Infrastructure-tilstand: 
IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0 



Printer

TZe-tape

AC-adapter

HSe krympeflextape

Styresystem

Microsoft® Office®-understøttelse  
for P-touch tilføjelsesprogram:

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende 
Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive 
virksomheders varemærker. De viste labelbilleder er kun til illustration, og visse eksempler  
kan muligvis ikke printes på denne model. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. 
Med forbehold for fejl og udeladelser.

Microsoft Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerede varemærker  
eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple, Mac,  
Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA  
eller andre lande.

Harddisk-krav

Systemhukommelse

USB-kabel

FLe udstansede labels

Brugsanvisning

I kassen

Tapetyper

Systemkrav

PT-P900Wc PT-P950NW

36 mm sort på hvid lamineret tape ( 8 m )

3,5 mm - 36 mm

Ja

5,2 mm - 31,0 mm

Windows, Windows Server og MacOS X – tjek brother.dk  
for nærmere information om kompatible styresystemer.

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 
2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Windows®: 70 MB eller mere | Mac: 500 MB eller mere

Ifølge krav til styresystem

Ja

45 mm x 21 mm

Ja



Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
brother.dk · info@brother.dk

Brother Nordic A/S

brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende
Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Forhandler:

02/2023


