
Professionel labelprinter
Den alsidige QL-700 tilbyder 
brugervenlig software, er let 
at integrere med Microsoft 
Office-programmer og kan 
bruges til alle former for 
opmærkning. 
www.brother.dk

Forhandler:

Medfølgende dele

QL-700 Label printer

Software

 QL-700 labelprinter
 2 x startruller:
 - 29 mm x 90 mm standard adresselabel (100 labels)
 - 62 mm papirtape i endeløs bane (8 meter)
 USB- og strømkabel
 Cd-rom med P-touch Editor 5.0,  
 printerdriver og manualer
 Kvikguide til installation og garantibevis

Dimensioner  128 mm (B) x 221 mm (D) x 153 mm (H)
Vægt 1,12 kg (uden DK-rulle)
Kontrolpanel-taster 4: (power, P-touch Editor Lite, feed, cut)
Kniv Kraftig automatisk kniv
Strømforsyning Intern strømforsyning
Printmetode Direkte termisk
Rulletype DK-ruller (udstansede labels/tape i endeløs bane)
Maks. rulle-/printbredde 62 mm / 59 mm
Min./maks. labellængde 12,7 mm / 1 meter
Printhovedopløsning 300 dpi  
Printhastighed 150 mm/sek. ¦ 93 standard adresselabels/min.
Computerinterface USB 2.0

 P-touch Editor Lite P-touch Editor 5
Understøttede fonte /  Alle installerede TrueType-fonte / 0 Alle installerede TrueType-fonte / 17  
medfølgende fonte 4 stilarter: normal, fed, kursiv, understregning 11 stilarter: normal, fed, kursiv, kontur, skygge, skygge light, horisontal,  
  indramning, ramme, inverteret tekst, understregning
Antal rammer 10 126
Understøttede billedfilformater BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Screen capture Ja Ja
Multi-linjeprint Ja Ja
Multi-blokprint Ja Ja
Vertikal print Ja Ja
Rotér print Ja Ja
Antal kopier 2 - 200 2 - 9999
Spejlvendt print Ja Ja
Fortløbende nummerering 1 - 200 / A - Z / a - z 1 - 5000 / A - Z / a - z
Stregkoder Nej CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR  
  (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13  
  AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1  
  DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR  
  Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
Understøtter database / fil-link Nej csv, txt, mdb, xls,  Microsoft SQL Server Database
Understøtter add-in Nej Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Automatisk dato-/tidprint Nej Ja
Sprog Engelsk / Dansk / Hollandsk / Fransk / Tysk / Italiensk / Norsk Engelsk / Dansk / Hollandsk / Fransk / Tysk / Italiensk / Norsk  
 Portugisisk / Spank / Svensk / Finsk / Tjekkisk / Polsk Portugisisk / Spansk / Svensk / Finsk / Tjekkisk / Polsk / Ungarsk / 
 Ungarsk / Forenklet kinesisk / Slovakisk / Slovensk / Rumænsk Forenklet kinesisk / Russisk  / Tyrkisk / Japansk 
 Kroatisk / Bulgarsk / Russisk  / Tyrkisk / Japansk 
 Traditionelt kinesisk / Koreansk / Thai  
 Vietnamesisk / Arabisk

Tekniske specifikationer

Print labels uden besvær – til alle formål
QL-700 anvender Brother DK-labelruller. De sidder på en spole med et rullestyr, som sikrer, at labelen 
altid er installeret korrekt og genkender den isatte labels størrelse.  
Og du får ingen justeringsproblemer, som du kender det fra labelprint med traditionelle printere.  
Så uanset om du printer én eller flere labels ad gangen, sikrer Brother QL-700, at hver eneste label 
bliver printet perfekt – igen og igen.  

Built-in software

- Tilslut og opmærk  
 (kræver ingen installation af software*)
- Printer op til 93 labels/min. i op til 300 x 600 dpi
- Indbygget automatisk kniv 
- Leveres med 2 ruller labels, software og kabler
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QL-LABELPRINTERE

Kom straks i gang med at lave 
labels med “Tilslut og opmærk”-
funktionen. Du behøver ikke at 
installere kompliceret software 
eller drivere på din pc*.

* Ved at anvende den indbyggede P-touch Editor Lite på en Microsoft Windows-pc. 
 Mac-brugere kan anvende den medfølgende cd til at installere P-touch Editor 5.0-software og printerdrivere (kun på engelsk)

Systemkrav pc/Mac®

Styresystem Windows XP / Windows Vista / Windows 7 ¦  
 Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Minimum CPU Som anbefalet af styresystem 
specifikation
Ledig harddiskplads 100 MB eller mere
Interface USB 1.1 eller nyere specifikation
Grafik SVGA med high colour eller bedre
Andet Cd-rom drev til installation
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Giv din virksomhed et professionelt image
Få et mere professionelt finish, og gør kontoret mere effektivt ved at anvende labels. Kuverter, pakker og 
forsendelser kan mærkes med en professionel adresselabel. Du kan vælge mellem mange størrelser,  
og du kan endda tilføje dit firmalogo. Mærk ringbind, mapper, cd’er og dvd’er med tydelige labels, så du 
sikrer, at vigtige informationer altid kan findes hurtigt i virksomheden.

TIlslut, og begynd at opmærke med det samme
Brother QL-700 er en enkel måde at printe professionelt udseende labels til en lang række formål på 
hele arbejdspladsen. Vi har gjort det lettere end nogensinde at printe labels ved at indbygge ”P-touch 
Editor Lite”-software til labeldesign i QL-700. Windows-brugere behøver kun at tilslutte USB-kablet,  
køre softwaren fra pop-up-beskeden, designe og printe labelen ud. Kræver ingen installation af  
software eller driver.

NEM AT OPSÆTTE
Tilslut QL-700 til din  
Windows-pc. Kør den 
indbyggede labelsoftware, 
design og print.  
Så enkelt er det.

PRINT LABELS I DEN 
STØRRELSE, DU HAR 

BRUG FOR
Fremstil labels fra 12,7 mm 
op til 1 meters længde, og 

afskær med den indbyggede 
automatiske kniv. 

OP TIL 300 x 600 DPI 
PRINTOPLØSNING 

Fremstil letlæselige labels  
med tydelig tekst og grafik  

i høj kvalitet.

OP TIL 93 LABELS/MINUT
Uanset om du printer én eller flere 
labels ad gangen, vil QL-700 have 

dem klar inden for få sekunder

NEMT AT UDSKIFTE RULLER
Hver rulle leveres på en spole, 
som er nem at sætte i  
printeren – hver gang.

USB-INTERFACE
Hurtig og let at opsætte og 
anvende. USB-kabel følger med 
QL-700 som standard.

1. Tilslut USB-kablet
Når QL-700 er tilsluttet til din pc, bliver den identificeret 
som et USB-drev, og et nyt drev-bogstav kommer  
frem på din computer.  
Dette indeholder labelsoftwaren.

2. Kør den indbyggede labelsoftware
Dobbeltklik på P-touch Editor Lite-ikonet for at  
starte softwaren.  
Da den er indbygget i QL-700, er den altid tilgængelig, 
uanset hvilken pc, du forbinder den til.

3. Design og print din label
Når du designer din label, behøver du kun at  
tilføje tekst, grafik og rammer, og derefter trykke print.  
Der bliver ikke installeret nogen software på  
din pc under denne proces.

Udstansede 
papirlabels

Tape i endeløs 
bane

Professionel labelsoftware medfølger også 
Den mere kraftfulde P-touch Editor-software medfølger på en  
cd-rom, der installeres som normalt.  
Den kan integreres med Microsoft Word, Excel og Outlook, så 
du kan printe labels direkte fra disse programmer. Du skal blot 
markere den adresse, tekst eller information, du ønsker, og derefter 
klikke på ”P-touch”-ikonet i værktøjslinjen for at printe din label.  
Du kan tilføje stregkoder, grafik, rammer og anden information til 
dine labels – alt efter behov.


