P-touch 1010

1010
Brother P-touch TZ gelamineerde labels zijn blootgesteld
aan de meest extreme tests en hebben hun
duurzaamheid bewezen. Ze zijn letterlijk “Tested to
the extreme”!

Label printer

Grote variëteit aan tapes

met ingebouwde datum en tijd functie
TZ tapes zijn verkrijgbaar in vele verschillende kleuren en
breedtes. Uit een tape met een standaardlengte van 8 meter
haalt u gemiddeld zo’n 100 labels (uitgaande van 10 karakters
en een gemiddelde lengte van 8 cm). Zie de TZ tape catalogus
voor het gehele aanbod.

EENVOUDIG IN HET GEBRUIK
HANDHELD DESIGN
GROOT LCD
TIJD EN DATUM PRINTFUNCTIE

Binnen het TZ tape assortiment zijn ook tapes leverbaar voor
speciale toepassingen:
Extra klevende tape – nog meer kleefkracht voor bijzondere
ondergronden.
Security tape – deze tape laat duidelijke sporen achter bij
verwijdering
Textiel strijk tape – wasbare kledinglabels voor het belabelen van
uniformen, werkkleding, beddengoed en tafellinnen.
Flexi ID tape – ideaal voor cilindrische oppervlakken en
bekabeling.

PT-1010 technische informatie
Ingebouwde software

Hardware
Afmetingen

107mm(B)x203mm(D)x57mm(H)

Model

Handheld

Gewicht

365g (zonder batterijen & tape)

Kleur

Zilver/zwart

Toetsenbord

ABC & numeriek

Aantal toetsen

51

Snijmechanisme

Ja (handmatig)

LCD

12 karakters x 1 regel + indicatoren

Voeding

6 x AAA (LR03) batterijen
Netvoeding optioneel (type AD24)

Ingebouwde klok

Ja (voor datum en tijd functie)

Tape sort

TZ tape cassette

Tape breedtes

3,5 / 6 / 9 / 12mm

Afdrukkwaliteit

180dpi (64 dots)

Afdruksnelheid

10mm/seconde

Geheugen
Ingebouwde talen

Auto Formats
Label lengte
Aantal karakters
Aantal symbolen
Max. Printhoogte
Lettertype
Karakter grootte
Aantal regels op label
Letterstijlen
Aantal kaders
Onderstrepen
Gespiegeld printen
Aantal copiën
Nummeren
Aut. Uitschakelen
Functie menu

9 locaties (maximaal 80 karakters per locatie)
Engels / Duits / Frans / Nederlands / Italiaans / Spaans / Portugees
Deens / Zweeds / Noors / Fins / Pools / Slowaaks / Sloveens /
Croatisch / Roemeens / Hongaars / Tjechisch
Automatische lengte / VHS / Mini DV / Audiocassette /
CD hoes / Ordnerlabel / Hangmaplabel
Auto / handmatig (30mm – 300 mm)
292
83
9mm
Helsinki (sans serif)
6, 9, 12, 18, 24 punts
1 of 2 regel
Normaal / Vet / Onderstrepen / Schaduw / Italic & vet / Italic &
onderstrepen / Italic & schaduw / Verticaal
5
Ja
Ja
1-9
1-9
Ja
Ja

Contact:

Always at your side

De Brother P-touch 1010 is een
eenvoudig te bedienen, handheld
label printer voor het printen van
duurzame zelfklevende labels.

Thuis

Kantoor

Door zijn aantrekkelijke,
ergonomische ontwerp ideaal voor
gebruik rond het huis, kantoor of
school.

Overzicht
• Creëer direct duurzame labels met een breedte van
3,5 mm tot 12 mm.
• Snel en eenvoudig de juiste datum en tijd op uw label
• Modern en makkelijk hanteerbaar ontwerp
• Overzichtelijk LCD
• Snij uw labels snel af met de ingebouwde tape-snijder
• Apart numeriek toetsenbord voor het nog sneller
invoeren van getallen

Eigenschappen

Eenvoudig in het gebruik
De P-touch 1010 is geschikt voor enorm veel label toepassingen. Installeer eenvoudig de TZ-tape cassette
naar keuze (er is een grote variëteit aan kleuren en breedtes beschikbaar), type uw tekst in op het
overzichtelijke LCD en druk op de print toets! Heel eenvoudig. In enkele seconden heeft u een duurzaam
label welke u kunt plakken op diverse ondergronden, zowel binnen als buiten! Voor nog mooiere labels
heeft u de keuze uit maar liefst 9 lettertypes en u kunt zelfs symbolen toevoegen!

Ingebouwde klok
Er is nu een simpele manier om zowel datum als tijd te printen. Door simpelweg de kloktoets in te
drukken print u de datum of datum en tijd moeiteloos op het label.
Deze functie is ideaal voor gebruik in de keuken zodat u snel kunt zien wanneer etenswaren in de
koelkast zijn opgeslagen. Ook handig voor laboratoria om te zien wanneer een monster is genomen.
Op kantoor kunt u snel en eenvoudig een dossier voorzien van een datum.

• 9mm printhoogte voor goed leesbare labels
• 9 verschillende letterstijlen
• 9 geheugen locaties om uw veel gebruikte labels op te slaan
• Voeg één of meer van de 83 symbolen toe aan uw labels
• Met één van de 5 kaderstijlen krijgen uw labels meer aandacht
• Bekijk uw tekst op het LCD scherm voordat u print
• Optionele AD24 AC adapter gebruikt nauwelijks energie wanneer de
P-touch 1010 is uitgeschakeld

Het TZ-tape cassette systeem
De meeste beschikbare TZ-tapes zijn gelamineerd. Bij deze gelamineerde tapes
wordt tijdens het printen de tekst “opgeborgen” onder een heldere, zeer sterke
beschermende laag. Hierdoor ontstaat een duurzaam label, welke geschikt is om
alle weersomstandigheden te weerstaan, tegen extreme temperaturen kan en zelfs
bestand is tegen chemicaliën en krassen.

School
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