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En simpel start… 

et professionelt resultat

CD/DVD
LABEL (FILM)
58 mm
DK11207
100/rulle

Fremstil labels med professionelt udseende til hjemmet eller kontoret med en Brother  
QL-labelprinter. Print labels til mapper og dokumenter, cd’er, kuverter og pakker – direkte fra din 
pc eller Mac fra f.eks. Word-, Excel- eller Outlook-filer. Med den gratis, brugervenlige software kan 
du designe labels med grafik, logoer og stregkoder.

Hjemmekontor. Vælg mellem 
udstansede etiketter, eller tape  
i endeløse baner, hvor du printer 
og afskærer i den længde,  
du ønsker.

• Fleksibel – Print labels op til 62 mm brede til  
 alt fra kuverter til cd’er 

• Labelprint ser bedre ud – Lettere at læse end   
 håndskrevne labels

• Let at anvende – Tilføj clipartbilleder, symboler,   
 rammer eller True Type-fonte til din label

• Ingen skæv tekst – Se dine labels på din pc,   
 inden du printer



En simpel start… 

et professionelt resultat

PAPIR I
ENDELØSE 
BANER
29 mm X 30,48 m
DK22210

Fremstil professionelle labels til kontorets ringbind, dokumenter, cd’er, kuverter og meget andet 
med en Brother QL-labelprinter.   Du kan printe direkte fra din pc eller Mac fra f.eks. Word-,  
Excel- og Outlook-filer.  Med den gratis, brugervenlige software kan du designe labels med grafik, 
logoer og stregkoder.

Kontor. Vælg mellem 
udstansede etiketter, eller tape i 
endeløse baner, hvor du printer 
og afskærer i den længde,  
du ønsker. 

• Fleksibel – Vælg mellem flere labelbredder   
 forskellige formål, fra ringbind og mapper til   
 cd’er og USB-nøgler

• Labelprint ser bedre ud – Lettere at læse end   
 håndskrevne labels

• Let at anvende – Tilføj clipart, symboler, rammer  
 eller TrueType-fonte til din label

• Spar tid – Med printhastighed op til 68 labels pr.  
 minut, bruger du mindre tid på opmærkning



En simpel start… 

et professionelt resultat

Lager og postcentre. Med den 
gratis, brugervenlige software 
kan du designe labels med 
grafik, logoer og stregkoder.

• Alsidig – Print labels i op til 102 mm bredde til   
 alsidig industriel opmærkning, fra breve og   
 pakker til skiltning og navnemærker

• Professionel – Fremstil fragtlabels med alm.   
 stregkodeprotokoller, som er kompatible med   
 ANSI X3.18 for hurtig print i større mængder

• Holdbar – Vores labels er lavet af materialer i høj  
 kvalitet, som sikrer, at printet tekst og    
 stregkoder forbliver læsbare på labelen både   
 under og efter fragt

• Let at anvende – Link til en Microsoft Excel-,   
 Access- eller en CSV-fil, når du skal printe   
 større mængder labels ud automatisk

STOR
FRAGTETIKET
102 mm x 152 mm
DK11241
200/rulle

Med en Brother QL-labelprinter kan du fremstille kvalitetslabels til fragt, lagerhylder og 
stregkodemærkning. Den printer direkte fra en pc eller Mac, og afskærer labels i de størrelser, du 
har behov for – op til 3 meter længde.  Eller vælg fra sortimentet af udstansede etiketter.



En simpel start… 

et professionelt resultat

Medicin og laboratorium. 
Vælg mellem udstansede 
etiketter, eller tape i endeløse 
baner, hvor du printer og 
afskærer i den længde,  
du ønsker.

• Alsidig – udstansede etiketter og tape i    
 endeløse baner fås i mange størrelser,    
 materialer og farver til diverse  
 mærkningsopgaver lige fra prøveflasker  
 til aftalekort 

• Præcis opmærkning – Lettere at læse end   
 håndskrevne labels, og er ikke ulæselige, hvis   
 labelen bliver våd. 

• Professionel – Store mængder data kan straks  
 hentes frem via en højtopløselig 300 dpi  
 2D-stregkode på labelen

• Let at anvende – Link til Excel-data eller   
 Microsoft SQL for batchprint af labels

 

Lille
adresseetiket
29 mm x 62 mm
DK11209
800/rulle

Fremstil kvalitetslabels til recepter, prøver, lægemidler og laboratoriebrug med en Brother  
QL-labelprinter – det foretrukne valg inden for sundhedssektoren. Print labels direkte fra en pc 
eller Mac med gratis brugervenlig software til fremstilling af labels med grafik, logoer  
og stregkoder. 



En simpel start… 

et professionelt resultat

Detail og fødevareindustri. 
Vælg fra sortimentet af 
udstansede etiketter, eller print 
og afskær labels i den ønskede 
længde, så de passer til  
hylder, skilte, emballage og  
meget andet.

• Alsidig – Vælg mellem specialdesignede   
 labelskabeloner til alt fra prismærker til skiltning

• Professionel – Fremstil labels med stregkoder   
 i 300 dpi høj opløsning for fejlfri skanning  
 ved kassen

• Tidsbesparende - Automatisk dato-/tidprint,   
 ideelt til “bedst før”- eller “anvendes inden”-dato

• Let at anvende – Link til en Microsoft Excel-,   
 Access- eller en CSV-fil, når du skal printe  
 store mængder labels til hyldeforkanter  
 eller prismærker

PAPIR I
ENDELØSE 
BANER
62 mm x 30,48 m
DK22205

Fremstil stilfulde labels med prismærker, produktvejledninger, skilte og bannere med en Brother 
QL-labelprinter. Print labels direkte fra din pc eller Mac. Med den gratis, brugervenlige software 
kan du fremstille labels med grafik, logoer og stregkoder.
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Bedst før  
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En simpel start…

et professionelt resultat

Uddannelse. Print labels 
direkte fra din pc eller Mac, og 
giv dem et mere professionelt 
udseende med grafik, logoer, 
stregkoder eller fotos.

• Alsidig – Vælg blandt et stort udvalg af labels   
 i mange forskellige farver, materialer og farver til  
 opmærkning af alt fra adresselabels til skiltning

• Let at anvende – Print labels direkte fra    
 Microsoft Word, Excel og Outlook, eller redigér  
 nemt i den kraftfulde Editor-software.

• Spar penge – Ved direkte termoprint-teknologi   
 er der ingen udgifter til toner, blæk og farvebånd 

• Fremstil ét eller flere enkelt gæsteskilte fra   
 din eksisterende database med limfri papirtape i  
 endeløse baner.

PLASTIKFILM I
ENDELØSE 
BANER
62 mm x 15,24 m
DK22113

Med en Brother QL-labelprinter kan du fremstille badges og skilte med professionelt udseende, 
og nemt opmærke elevregistre og -journaler. Denne alsidige labelprinter producerer forskellige 
udstansede etiketter eller tape i endeløse baner i op til 1 meters mængde! Perfekt til opmærkning 
af dokumenter og skiltning, såvel som gæste- og personalekort.



En simpel start…

et professionelt resultat

Jura og økonomi. Vælg ud 
fra sortimentet af udstansede 
etikettereller tape i endeløse 
baner, og print labels direkte 
fra din pc med grafik, logoer, 
stregkoder og meget andet.

• Fleksibel – Tape i endeløse baner fås i    
 forskellige bredder, så du nemt kan fremstille   
 labels i den rigtige størrelse til dit arkivsystem

• Præcis opmærkning – Lettere at læse end   
 håndskrevne labels

• Let at anvende – Tilføj stregkoder for    
 dokumentsøgning og fortløbende nummerering  
 af sagsmapper ved hjælp af den kraftfulde   
 Editor-software

• Vores papirlabels er designet med en særlig   
 overflade, som beskytter mod ridser og    
 mærker, og gør dem mere holdbare end   
 almindelige papirlabels

MULTIETIKET
17 mm x 54 mm
DK11204
400/rulle

I en travl hverdag er det vigtigt, at du kan finde dine ting hurtigt. Brother QL-labelprinter hjælper dig 
med at lave labels i høj kvalitet til alle dine juridiske og finansielle filer og dokumenter. 

invoices



En simpel start…

et professionelt resultat

Gæster og 
eventmanagement.  
Print etiketter direkte fra pc 
eller Mac med grafik, logoer, 
stregkoder og fotos. Vælg ud  
fra sortimentet af udstansede 
etiketter eller tape i endeløse 
baner, og print skilte i op til 3 
meters længde. 

• Fleksibel – QL-1060N er netværksklar, perfekt  
 til at dele og printe, når du er væk fra pc’en

• Professionel – Print gæsteskilte i høj opløsning   
 og høj kvalitet til lave priser på vores papirtape   
 uden lim.

• Let at anvende – Print adresselabels direkte fra  
 Microsoft Word, Excel og Outlook

• Holdbar – DK-plastiktape er ekstremt rivefaste,  
 og den fine blanke overflade, gør dem ideelle til  
 midlertidig skiltning

IKKE-KLÆBENDE
PAPIRTAPE i
ENDELØSE 
BANER
54 mm x 30,48 m
DKN55224

Med Brother’s udvalg af QL-labelprintere kan du nemt og hurtigt udskrive gæstekort, 
parkeringstilladelser og skiltelabels i høj kvalitet, og på den made skabe professionelle resultater 
og give det rigtige indtryk.



Udstansede DK-etiketter.
Udstansede DK-etiketter Materiale Farve Størrelse Varenr.

Standard adresseetiket (400/rulle) Papir Hvid 29 x 90 mm DK-11201  

Stor adresseetiket (400/rulle) Papir Hvid 38 x 90 mm DK-11208  

Lille adresseetiket (800/rulle) Papir Hvid 29 x 62 mm DK-11209  

Fragtetiket (300/rulle) Papir Hvid 62 x 100 mm DK-11202  

Stregkodeetiket (600/rulle) Papir Hvid 102 x 51 mm DK-11240*  

Stor fragtetiket (200/rulle) Papir Hvid 102 x 152 mm DK-11241*  

Arkivmappeetiket (300/rulle) Papir Hvid 17 x 87 mm DK-11203  

Multietiket (400/rulle) Papir Hvid 17 x 54 mm DK-11204  

Firkantet etiket (1000/rulle) Papir Hvid 23 x 23 mm DK-11221  

Cd-/dvd-etiket (100/rulle) Film Hvid 58 mm DK-11207  

Rund etiket (1200/rulle) Papir Hvid 12 mm DK-11219  

Rund etiket (1000/rulle) Papir Hvid 24 mm DK-11218  

DK-etiketter i endeløse baner - 30,48 m 

Endeløse baner Papir Hvid 12 mm DK-22214 

Endeløse baner Papir Hvid 29 mm DK-22210 

Endeløse baner Papir Hvid 38 mm DK-22225 

Endeløse baner Papir Hvid 50 mm DK-22223 

Endeløse baner Papir, ikke-klæbende Hvid 54 mm DK-N55224 

Endeløse baner Papir Hvid 62 mm DK-22205 

Endeløse baner Papir, aftagelig Hvid 62 mm DK-44205 

Endeløse baner Papir, aftagelig Gul 62 mm DK-44605 

Endeløse baner Papir Hvid 102 mm DK-22243* 

DK-etiketter i endeløse baner - 15,24 m

Endeløse baner Film  Hvid 29 mm DK-22211 

Endeløse baner Film  Hvid 62 mm DK-22212 

Endeløse baner Film  Gul 62 mm DK-22606 

Endeløse baner Film  Klar 62 mm DK-22113 

 *QL-1050 & QL-1060N



Venstre til højre: QL-570, QL-580N, QL-650TD og QL-1060N


