
P750W

Professionel labelprinter til 
PC med indbygget Wi-Fi 

Print holdbare labels fra din PC, Mac, 
smartphone eller tablet.

- Del labelprinteren med dine kollegaer.
- Indbygget kniv med halvklipfunktion.
-  Leveres med tape, AC-adapter og software.
- Printer 3.5, 6, 9, 12 18 og 24 mm labels.

www.brother.dk



P750W

“P-touch P750W deles over netværket, 
så alle på kontoret kan udskrive 
labels fra deres PC, Mac, smartphone 
eller tablet ved hjælp af iPrint&Label 
-app’en.”



Proressionelt labelprint til det moderne kontor

P-touch P750W er en avanceret, men alligevel letanvendelig labelprinter med Wi-Fi. Alle i virksomheden kan bruge 
den til hurtig fremstilling og udskrivning af labels i op til 24 mm bredde. Opmærk mapper, arkiverede dokumenter, 
backup-disks/USB-nøgler og hylder. Du kan endda lave dine egne skilte. Med den medfølgende software, P-touch 
Editor 5, kan du anvende PC’ens fonte og tilføje billeder, symboler og stregkoder til din label. Hvis du downloader 
iPrint&Label-app’en, kan du designe og udskrive labels fra din smartphone eller tablet.

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.

Vigtige funktioner

- Print labels fra 3,5 til 24 mm.

- Indbygget Wi-Fi til deling af labelprinteren på kontoret.

- Automatisk kniv med halvklipfunktion.

- Vælg blandt alle dine installerede TrueType-fonte.

- Tilføj logoer, symboler eller rammer til dine labels.

-  Gratis iPrint&Label-app til din iOS og Android smartphone/
tablet.

-  NFC-læser for nem tilslutning til din NFC-kompatible  
mobile enhed.



Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Tlf. 43313131  Fax 43313190
E-mail: info@brother.dk - www.brother.dk

PT-P750W

Tydelig opmærkning med holdbare P-touch labels

Indhold i kassen

 PT-P750W labelprinter
 24 mm sort på hvid tape (4 m)
 AC-adapter
 USB-kabel
 Kvikguide til installation 

Hovedfunktioner

Interface USB 2.0, trådløst (802.11b/g/n), NFC
Printhastighed 30 mm/sek. (maks.)
Maks. tapebredde 24 mm
Maks. printhøjde 18,1 mm
Kniv Automatisk kniv til fuld- & halvklip
Batterier BA-E001 genopladeligt Li-ion batteri (medfølger ikke)
 6 x AA alkaline/genopladelige batterier                     
 (LR6/HR6 - medfølger ikke)

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 •Konferencemærker •Arkiver •Skiltning 
•Postrum •Opslagstavler •Hylder •Lokal-telefonnumre

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.

Læs mere og se hele sortimentet på www.brother.dk

PC-software

Understøttede styresystemer Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Kabelopmærkningsguide  Ja
Skrifttyper Alle installerede TrueType-fonte
Stilarter 12
Import af billeder JPG, BMP, TIFF og andre populære typer
Skærmklip  Ja
Rammer 154
Stregkoder 21 protokoller inkl. 1D/2D-stregkoder
Databasetilslutning Microsoft Excel, csv, mdb, txt

iPrint&Label mobil app

Mobile styresystemer,  
som understøttes iOS 5 eller nyere, Android 2.2 eller nyere
Billedformat Skærmklip-funktion, fotofunktion
Skabelon  Ja (67)
Label Collection  Ja (23)
Automatisk registrering  
af tapestørrelse- og farve   Ja
Labellængde 24-600 mm

Generelt

Forbrugsstoffer 
Tapetype: Tapebredder TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
 
 
Ekstra tilbehør 
Batterier BA-E001 genopladeligt Li-ion batteri 
 AA alkaline/genopladelige batterier (LR6/HR6)
AC-adapter AD-E001 AC-adapter
 
Vægt & dimensioner 
PT-P750W 78 mm(b) x 143 mm(h) x 152 mm(d) ¦ 800 g 
 


