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H500

Professionel håndholdt 
labelmaskine med pc-tilslutning 

Fremstil labels via det  
indbyggede tastatur og display, 
eller direkte på din pc. 

- Print labels til brug overalt på kontoret
- Stort letlæseligt display med baggrundslys
- Automatisk kniv
- Printer 3.5, 6, 9, 12, 18 & 24 mm labels

PT-H500 hardware Pc-software

Indhold i kassen PT-H500 labelmaskine
 24 mm sort på hvid tape (4 m)
 Labelsoftware og printerdriver cd-rom
 USB-kabel, håndledsrem og manual

Yderligere specifikationer og komplet produktudvalg findes på www.brother.dk 

PT-H500 specifikationer

Opmærk tydeligt med holdbare P-touch labels

Nøglefunktioner

Displaytype 16 tegn × 3 linjers baggrundsbelyst grafisk  
 LCD-display med vis udskrift
Pc-interface USB 2.0
Printhastighed 20 mm/sekund
Maks. tapebredde 24 mm
Maks. printhøjde 18,1 mm
Knivtype Automatisk
Batteritype 6 × AA alkaline/genopladelige batterier  
 (LR6/HR6 - medfølger ikke)

Labelfremstilling

Fonte            14 fonte ¦ 10 stilarter ¦ 6 til 48 punkter
Maks. linjer pr. label 7 (på 24 mm tape)
Maks. tekstblokke 5
Symboler 618
Rammer 99
Stregkoder 9 protokoller
Automatisk nummerering 2-99
Kopier 2-99
Vertikal print Ja
Roteret print Ja
Forudindstillede formater 18 skabeloner, 24 blok-layout
Kabelopmærkning Ja

Hukommelse

Maksimum tegn pr. label 280
Labelhukommelse  50 filer 

Rundt omkring i hjemmet, på kontoret, i skolen, butikken og på andre arbejdspladser er der behov for 
holdbare P-touch labels til mange formål. Her er nogle eksempler: 

•Kabler og stik •Cd’er og dvd’er •Kontorinventar •Ringbind •Arkiver •Konferencemærker •Skiltning 
•Postrum •Opslagstavler •Hylder/reoler •Lokal-telefonnumre

www.brother.dk

Forhandler:

Hovedfunktioner

Generelt

Forbrugsstoffer

Ekstra tilbehør

Vægt & dimensioner

Understøttede styresystemer Windows Vista®

 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.6 - 10.8
Skrifttyper Alle installerede True Type-fonte
Stilarter 12
Billedimport JPG, BMP, TIFF og andre populære typer
Screen capture Ja
Rammer 153
Stregkoder 21 protokoller inkl. 1D-/2D-stregkoder
Database-tilslutning Microsoft Excel, csv, mdb, txt
Microsoft Office®-understøttelse Microsoft® Word 2003/2007/2010
 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010”

Tapetype/Tapebredder TZe-tape ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Batterier BA-E001 Li-ion genopladeligt batteri
 AA alkaline/genopladelige batterier (LR6/HR6)
AC-adapter AD-E001 AC-adapter

PT-H500 122 mm (b) × 245 mm (h) × 91 mm (d) ¦ 830 g

De viste labelbilleder er kun til illustration, og nogle eksempler kan måske ikke printes på denne model.  
Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. 



H500

“Jeg kan fremstille labels, præcis hvor  
jeg har brug for dem, eller designe og 
udskrive dem fra min pc, så der altid er 
orden på mit kontor”

Design og udskriv holdbare labels på din Mac eller Windows-pc
Takket være det håndholdte design kan du med P-touch H500 hurtigt og nemt få orden på dit kontor  ved at fremstille labels til 
opmærkning af mapper, arkiverede dokumenter, bacup-disks/USB-nøgler og hylder. Og med pc-tilslutning kan du tilføje billeder, 
rammer og stregkoder til dine labels og vælge stilfulde skrifttyper ud fra de mange installerede True Type-fonte. P-touch labels fås 
i mange forskellige størrelser og farver, så uanset hvad, du har brug for at opmærke, kan du nemt fremstille en label med P-touch 
H500 - når som helst og hvor som helst. 

PT-H500 funktioner

P-touch laminerede labels - designet til at holde

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 at få en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde. 

Download de nyeste 
labeldesign via Brother 

cloud-service

Brug som stand-alone, 
eller design og print 

labels på din pc  
eller Mac

Anvender AA-batterier 
eller AC-adapter og  
Li-ion genopladeligt 

batteri (ekstra tilbehør)

Bærbar labelprinter  
med høj 

udskriftshastighed  
og automatisk kniv

Brugervenlig med  
stort baggrundsbelyst 

grafisk display

Sæt en ramme om  
din tekst  

Tilføj et logo eller et 
billede til din label 

Tilføj en række 
indbyggede symboler  

til din label


