
P750W

Professioneel PC 
beletteringsysteem met Wi-Fi 

Print duurzame en slijtvaste labels vanaf uw PC, 
Mac, smartphone of tablet. 
Dankzij de draadloze netwerkaansluiting deelt  
u de labelprinter eenvoudig met alle gebruikers  
binnen het kantoor.

- Deel de labelprinter met meerdere gebruikers.
- Ingebouwd snijmechanisme met handige label 
 stripfunctie.
- Inclusief tapecassette, AC adapter en USB kabel.  
- Print labels met een breedte van 3,5, 6, 9, 12,  
  18 en 24 mm.

www.brother.nl



P750W

“Als de P-touch P750W over het netwerk wordt
gedeeld, kan iedereen binnen het kantoor
labels printen vanaf hun eigen werkplek, 
of via smartphones en tablets met
behulp van de gratis iPrint&Label app.”
 



Professioneel labels printen in het moderne kantoor

De P-touch P750W is een geavanceerd en toch eenvoudig te gebruiken beletteringsysteem met Wi-Fi. Iedereen binnen uw 
organisatie kan de P-touch P750W gebruiken voor het ontwerpen en printen van labels tot 24 mm breed. Geschikt voor het 
labelen van documenten, archiefmappen, back-up schijven, USB sticks, schappen of bewegwijzering. Met de P-touch Editor 5 
software kunt u de lettertypen van uw eigen PC gebruiken en tevens afbeeldingen, symbolen en barcodes toevoegen aan uw 
labels. Via de gratis iPrint&Scan label app, kunt u labels ontwerpen en printen vanaf uw smartphone of tablet.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid
Brother P-Touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De 
thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd 
tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme 
omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Belangrijkste kenmerken

- Print labels van 3,5 tot 24 mm breed.

-  Wi-Fi verbinding om de labelprinter te delen met alle 
 medewerkers binnen het kantoor.

-  Automatisch snijmechanisme met functie voor het half 
insnijden van labels, zodat deze gemakkelijk te strippen zijn.

- Keuze uit alle geïnstalleerde true type lettertypes.

- Voeg een logo, symbool of kader toe aan uw labels.

-  Gratis iPrint&Label app voor het ontwerpen en printen van 
labels via Apple of Android smartphones en tablets.

-  NFC verbinding voor direct contact met mobiele apparaten 
die NFC ondersteunen.



Contact:

Brother International (Nederland)  
BV Postbus 600,  
1180 AP Amstelveen Zanderij 25,  
1185 ZM Amstelveen    
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95

PT-P750W

Duidelijk items labelen met duurzame P-Touch labels

Inhoud verpakking

 PT-P750W beletteringsysteem
 24 mm zwart op wit tapecassette (4 meter)
 AC adapter 
 USB kabel
 Verkorte installatiehandleiding 

Algemene functies

Interface USB 2.0, draadloos (802.11b/g/n), NFC
Printsnelheid 30 mm/seconde (maximale printsnelheid)
Maximale tapebreedte 24 mm
Maximale printhoogte 18 mm
Snijmechanisme Automatisch snijmechanisme die het label ofwel volledig  
 of slechts gedeeltelijk doorsnijdt
Batterij type BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij (niet meegeleverd)
 6x AA alkaline / oplaadbare batterijen (niet meegeleverd) 

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken zijn er diverse toepassingen voor slijtvaste en 
duurzame P-Touch labels. Enkele voorbeelden zijn: 

•Kabels en stekkers •cd’s en dvd’s •Kantoorbenodigdheden •Archiefmappen •Personeels- en bezoekersbadges 
•Dossierkasten •Bewegwijzering •Postkamers •Waarschuwing en signalering •Planken en schappen •Telefoon 
doorkiesnummers

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen  
mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.  

Voor uitgebreide specificaties en het volledige overzicht van alle P-touch producten, gaat u naar www.brother.nl

PC software

Ondersteunde besturingssystemen Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Kabellabel functie Ja
Lettertypen Alle geïnstalleerde True-Type lettertypen
Tekenstijlen 12
Ondersteunde afbeeldingsformaten JPG, BMP, TIFF en andere populaire bestandsformaten
Schermopname Ja
Kaders 154
Barcodes 21 protocollen waaronder 1D/2D barcodes
Database ondersteuning Microsoft Excel, csv, mdb, txt

iPrint&Label app voor mobiele apparaten

Ondersteuning van mobiele  
besturingssysteem  iOS 5 of hoger, Android 2.2 of hoger
Ondersteunde afbeeldingsformaten Schermopname functie of fotofunctie
Sjabloon Ja (67)
Label collectie Ja (23)
Tape formaat en kleur detectie  Ja
Tape lengte  24 mm - 600 mm

Algemeen

Verbruiksartikelen 
Soort tape: tapebreedte TZe tapecassettes:. 3.5, 6, 9, 12 18, 24 mm
 
 
Optionele accessoires 
Batterijen BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij
 AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)
AC adapter AD-E001 AC-adapter
 
Afmeting en gewicht 
PT-P750W BxHxD: 78 mm x 143 mm x 152 mm ¦ 800 gram 


