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Professionel labelløsning

P-touch 9600 kufferten er specielt

designet, så brugeren kan anvende

maskinen direkte fra kufferten.

Slagfast kuffert

Professionel labelløsning

Det elektroniske P-touch labelsytem fra

Brother, benyttes af virksomheder over

hele verden. Maskinerne anvender TZ-tape,

som er beskyttet af en utrolig stærk

laminatoverflade, og de lever op til selv de

strengeste kvalitetskrav.

Ved hjælp af den medfølgende software kan

du udskrive et væld af forskellige labeltyper

og formater til alverdens formål. P-touch

9600 er lige effektiv, uanset om den

tilsluttes PC eller Macintosh, eller

anvendes stand-alone.

P-touch 9600 – Til industri

Alle virksomheder har behov for labels til hurtig opmærkning – 

og denne elektroniske labelprinter tilbyder en professionel

labelløsning til alle disse situationer.

Det store udvalg af P-touch labelmaskiner fra Brother løser

ethvert labelbehov, uanset om det drejer sig om små eller store

virksomheder, kontorer, butikker, IT, værksteder eller 

kemisk industri.

P-touch 9600 er én af Brother’s stærkeste labelmaskiner.

Modellen har en række nye funktioner, blandt andet en avanceret

download funktion fra PC til P-touch, samt rotér- og gentag

funktion. P-touch 9600 leveres i slagfast kuffert og er designet til

at kunne anvendes direkte fra kufferten, hvilket gør den

uundværlig til opmærkning i miljøer, som kræver særdeles robust

udstyr opmærkning i miljøer, som kræver særdeles robust udstyr. 



P-touch 9600

Alsidig P-touch

P-touch 9600 er udstyret med en lang
række nyttige printfunktioner. 

Fonte, stilarter og størrelser er lette at ændre via menuen, som

du får adgang til med navigationshjulet. Globalformat menuen

tilbyder 10 indbyggede fonte og op til 24 (+auto) skriftstørrelser.

Stregkoder

Med den indbyggede stregkode funktion kan du

nemt og hurtigt tilføje 9 forskellige stregkode

typer til dine eksisterende labelinformationer. Du

får let adgang til stregkode funktionen ved hjælp

af menuen og en genvejstast på tastaturet.

Print

Printfunktionen i PT-9600 er fremragende – med

en printhastighed på 20 mm pr. sekund og en

opløsning på 360 dpi, kan du så let som

ingenting fremstille professionelle kvalitetslabels

på stedet.
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print
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27mm

27 mm printhøjde kan opnås med enkelt linie tekst på 36 mm tape

Hukommelse

P-touch 9600 har hukommelse til lagring af

tekst og formater. På den måde kan du slette

dine labelinformationer uden at miste den

opsætning, du har lavet. Ved at vælge ‘code’

og ‘clear’, og derefter ‘text only’, husker 

PT-9600 det sidst anvendte format, selv når

maskinen slukkes.

36mm
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I det store semigrafiske LCD display kan du

se op til 20 tegn i 3 linier, såvel som visning

af muligheder for font, størrelse, bredde,

stilart, rammer, justering, længde og den

nye rotér- og print funktion.

LCD display

I menuen finder du også et stort udvalg af sikkerhedssymboler til el, vvs,

byggefag, service og andre brancher. Ved hjælp af de 449 symboler og 

clip-art, kan du med denne P-touch model fremstille en lang række 

branche tilpassede labels.

Hver undermenu giver dig mulighed for at se forskellige elementer

af din label, deriblandt font, størrelse, bredde, stilart, rammer,

justering, marginer og længde, samt den nye rotér- og gentag

funktion. Idet du kan se indstillingerne på forhånd, hjælper P-touch

9600 dig med at formatere komplicerede informationer til 

professionelt opsatte labels.



• LCD Display

Det store semigrafiske display kan vise op

til 20 tegn i 3 linier. Du kan også se

muligheder for font, størrelse, bredde,

stilart, rammer, justering, marginer, længde

samt den nye rotér- og gentag funktion. 

Du kan således skræddersy de enkelte dele

af din label, inden du bestemmer dig for 

at udskrive den.

• Dato og tid

P-touch 9600 har et real time ur, som gør

det muligt for dig at tilføje dato og tid til

dine øvrige labelinformationer. Ydermere

kan du anvende denne funktion til at

beregne datoer på forhånd – hvis du for

eksempel har brug for datoen tre uger fra i

dag eller fra den sidst udskrevne label etc.

• Multifunktionskniv

Når du har udskrevet din label med P-touch

9600, bliver den automatisk afskåret .

Maskinen laver også en halv afskæring til

bagsiden, så bagsiden er lettere at fjerne. 

I tilgift hertil, kan P-touch 9600 kniven

gentage den halve afskæring ved

udskrivning af flere ens labels, så du får én

lang strimmel med labels, halvt afskåret og

klar til at tage af – én efter én.

• Baggrundsbelyst display

Modellen er designet til at kunne anvendes

på steder, hvor lysforholdene varierer. Jo

mørkere forhold, desto bedre ses

kontrasten i displayet.

• USB tilslutning

For nemheds skyld er maskinen udstyret med USB

port, som giver tidsbesparende tilslutning til PC.

• Seriel port

Den serielle port kan anvendes til tilslutning

af specialiseret industriudstyr, så som

måleinstrumenter.

• Svagt batteri display

Ved hjælp af samme lysstyrke som LCD

skærmen, kan brugeren måle batteriets

resterende styrke og gøre klar til evt.

genopladning.

• Rotér- og gentag funktion

Med den nye funktion fra Brother kan du

vende udskriftsretningen for dine indtastede

informationer, så de printes i labelens

bredde i stedet for længde.

Med rotér- og gentag funktionen kan

maskinen automatisk gentage en information

på labelen i hele den valgte længde, uden

du behøver at indtaste teksten mere end 

én gang.

P-touch 9600 specielle funktioner

Med det genopladelige batteri kan du

printe ca. 16 meter tape.

De otte macro taster på dit keyboard,

anvendes til at lagre genveje til dine

foretrukne labelformater. De husker en

række kommandoer, som hjælper dig med

hurtigere at formatere labelfiler.

Genopladeligt batteriMacro funktion



Kompatibilitet Fonte & grafik

Kompatibilitet

Den PC-kompatible P-touch 9600 leveres med

P-touch Editor*, Brother’s uovertrufne

labelsoftware. Labelformater kan designes og

redigeres i softwaren på skærmen, inden du

beslutter dig for at udskrive din label.

Desuden er det muligt at downloade den nye

P-touch Quick Editor software.

Denne software formaterer automatisk den

valgte tekst i andre åbne programmer, så den

passer til din valgte labelstørrelse**. Dette

giver dig mulighed for at lave labels, som er

klar til udskrift uden yderligere redigering, og

du har således en hurtig og nem løsning til alle

dine labelbehov i industrien. 

Nye funktioner
P-touch 9600 tilbyder to nye

funktioner i P-touch Editor

softwaren.

Download funktion

Når labelfilen er lavet, kan redigerbare felter

programmeres ind i layoutet inden de sendes til

P-touch 9600 og gemmes. Så har du nem

adgang til ofte anvendte labelformater, som du

kan redigere uden yderligere brug af PC.

Firmaloger kan også lagres i denne funktion, så

du hurtigt får adgang til populære

labelskabeloner – her og nu. 

Database download

Avanceret kommunikation mellem PC

databaseprogrammer og P-touch 9600, gør det

muligt hurtigt at overføre nølgeinformation fra

din PC til et labelformat. Hukommelsen lader

dig gemme PC data, lige til at gå til og printe

ud.

Fleksibilitet

Ud over de medfølgende fonte i P-touch

Editor, giver softwaren dig mulighed for at

anvende alle de True Type fonte, som allerede

er installeret i din computer. Med en opløsning

på 360 dpi, printer P-touch 9600 labels med

højkvalitets grafik.

Logoer & grafik

Når maskinen anvendes med en PC, gør softwaren dig i

stand til at importere filer, såsom firmaloger og fotografiske

billeder, til dine labelfiler. Bitmap, JPEG, TIFF, ION og

Windows Meta filer kan alle importeres til P-touch Editor, og

herefter udskrives på en label. Hvis man hertil lægger

maskinens mulighed for at printe i 360 dpi, har man et

perfekt arbejdsredskab til fremstilling af professionelle labels.

*Inkluderer også ny Spotsnap screen capturing software.

** Kun automatisk tapebredde sensor under Windows®.

NEXT TEST: 17/01/2004
TESTED ON: 18/01/2003
TESTED BY: John Smith

P-touch Quick Editor er den ultimative

software til hurtig udskrivning af  labels –

med mulighed for at hente tekst fra andre

åbne programmer på din PC. Softwaren

tilpasser automatisk din tekst til den aktuelle

labelbredde i din maskine.

P-touch Quick Editor



Holdbare labels

Brother har patent på sine unikke 

TZ-tape, som er designet til at kunne

klare ekstra hård belastning. Test har vist,

at de kan modstå kraftigt slid, elektrisk

modstand, langvarig udsættelse for

kemikalier, sollys, vand og 

ekstreme temperaturer. 

Tekniske specifikationer

Brother's laminerede tape

Brother’s laminerede tape består af seks

forskellige lag, som danner en tynd, men

virkelig robust label. Teksten, som dannes

med termotransfer blæk, printes rent faktisk på

indersiden af lamineringen. Som i en

sandwich er teksten fuldstændig beskyttet

mellem to lag PET (polyester film).
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Bagside papir

Lim

Farvelag til basefilm

Base (PET)

Lim (Acryl)

Skriftlag

Beskyttende laminat (PET) 38 µm

ekstra klæbende tape en særdeles kraftig

limstyrke på en lang række materialer, f.eks.

rustfrit stål, glas, PVC, akryl og polypropylen.

Tape til P-touch 9600 fås i 6 bredder fra 6 til 36

mm, og giver dig mulighed for at fremstille

holdbare, selvklæbende labels, som løser 

alle virksomhedens behov for 

professionelle labels.

N.B. Tapeudvalget kan variere fra land til land.

Alle TZ tape

TZ-tape har en klæbeevne, som i stor grad

lever op til industriens krav. Nogle

virksomheder har imidlertid brug for tape med

særlig kraftig limstyrke. I disse tilfælde tilbyder

Brother en ekstra klæbende version af den

laminerede TZ-tape. Under tests udviser den

36mm

24mm

18mm
12mm

9mm

6mm

TZ-Tape er labelløsningen til de

hårdeste og mest krævende

omgivelser.

P-touch 9600 model
• PC og Macintosh kompatibel, eller stand-alone elektronisk labelmaskine
• Stort baggrundsbelyst, semigrafisk LCD display (op til 20 tegn og i 3 linier)
• USB (V1.1) og RS-232 seriel port (med ESC/P emulering)
• Genopladeligt batteri
• Svagt batteri display
• Real time ur og tidsstempel funktion
• QWERTY tastatur

P-touch 9600 specielle funktioner
• Multifunktionskniv

• Rotér- og gentag funktion

• Macro funktion

• Database download

• Download funktion

Printfunktioner
• 10 indbyggede fonte
• 24 (+auto) skriftstørrelse
• 18 stilarter
• 449 symboler og clipart
• 9 stregkoder

Code 39, Interleaved 2/5, EAN13, UCP-A, UPC-E, Codabar, EAN128, Code128
• 27 mm printhøjde
• Udskriver op til 16 linier (36mm tape)
• 20 mm/sek. printhastighed 
• 360 dpi printopløsning
• 10240 tegns hukommelse (100 filer)
• 30 rammer og mønstre
• Blokfunktion til tabulator
• Labellængde (Auto / 0,6 - 99,9 cm)
• Tapemargin (0,2 - 9,9 cm)
• Horisontal og vertikal justering
• Spejlvendt og roteret udskrift
• Gentagen udskrift (1-999) og nummerering
• Valuta omregning
• Slukker automatisk
• LCD kontrast indstilling

PC software
• Leveres med P-touch Editor program, som gør dig i stand til at anvende yderligere grafiske billeder og funktioner, samt alle de fonte, der er installeret i din computer.

Tapeudvalg
• Tapeudvalget omfatter standard lamineret tape, fluorescerende

tape og transparent tape. Specielle tape omfatter ulamineret
tape, mat tape, ekstra klæbende tape og sikkerhedstape. Alle
fås i forskellige bredder samt skrift- og tapefarver.

• Tapebredder i 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm 
• Standard tapelængde er 8 m* (med mindre andet er angivet)

Leveres incl.
• Kuffert
• Brugsanvisning
• Lamineret TZ-tape, 24 mm sort på hvid
• P-touch Editor CD-ROM*
• USB kabel
• Genopladeligt batteri (Ni MH)
• AC adapter (AD-9000)

*Til ca. 100 labels (baseret på 10 tegn og 8 cm standard labellængde)
*Software til Windows® fås på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, dansk, svensk og norsk. 
Software til Macintosh fås kun på engelsk.

6-36mm


