P-touch 1260VP

Brother P-Touch labels zijn onderworpen aan een serie uitgebreide tests welke bewijzen dat, zelfs als ze aan extreme condities worden blootgesteld,
onze labels zijn ontworpen om te blijven.
Gelamineerd – onze unieke gelamineerde tape
verzekerd dat een laag van super helder polyethyleen
laminaat uw tekst beschermd.

Chemicaliën bestendig – Na 2 uur ondergedompeld te zijn
in een varieteit aan chemische substanties, was er geen
verandering in de P-touch labels zichtbaar en de labels
bleven vastgeplakt zitten.

Temperatuur bestendig – P-Touch labels doorstaan extreme
temperaturen, van -80°C tot 150°C.

Water bestendig – Na een lange periode ondergedompeld
te zijn in water was er geen verschil merkbaar in de
tapestructuur of in de plakkracht van de P-touch labels.

Extra klevend – Speciaal ontwikkelde kleefstof
garandeert dat P-touch labels blijven plakken op een
grote reeks aan ondergronden.

Verbleekt niet – Na een jaar in een gesimuleerd zonnig
klimaat vertonen P-touch labels weinig verandering die
zichtbaar is met het blote oog.

Kras bestendig – Tijdens de P-touch krastest met een
schuurmachine bleef de tekst intact, alleen de
beschermende laag was licht gekrast.

1260VP
Professionele labeloplossing

Eenvoudig te strippen – Makkelijk te verwijderen schutblad.

Technische informatie
Ingebouwde software

Hardware
Afmetingen

154(B) x 129(D) x 79(H)

(mm)

Lettertype

Helsinki

Aantal karakters

205

Handheld (horizontaal)

& symbolen

Gewicht

400g

Max. print hoogte

9mm

Kleur

Oranje & zwart

Max. karakter hoogte

6,8mm

Toetsenbord

QWERTY

Meerdere lijnen

2 lijnen

Aantal toetsen

39

Geheugen

300 karakters (9 gebieden)

Tapesnijder

Handmatig

Letterstijlen

Normaal/dik/outline/schaduw/cursief/dik cursief/

Voeding

6x AAA formaat alkaline
batterijen of AC-Adapter

Kaders & opvulpatronen

Rond/banner/hout (naamplaat)/vine

model G (meegeleverd)

Kopie printen

1~9

Display

LCD, 1 regel 8 tekens

Onderlijnen

Ja

Tape soort

TZ tape

Tape marge

geen/klein/half/heel

Tape afmetingen

6, 9, 12mm

Spiegelbeeld printen

Ja

Printkop

180dpi

Verticaal printen

Ja

Printsnelheid

10mm/sec

Nummering

1~9

Automatisch uitschakelen

Ja

Navigatie – draaiknop

Ja

Model

cursief outline/cursief schaduw

(voor functie)

Contact:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen, Telefoon: 020 – 54 51 251
Fax: 020 – 64 36 495, E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl
Solutions Website: http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Always at your side

Mogelijkheden
• 8 karakter LCD scherm
• Tot 2 regels per tape
• Bevat 205 karakters en symbolen
• 300 karakter geheugen
• Kopie printen (1-9)
• Helsinki lettertype, 5 formaten en 9 stijl types
• 4 kaders en onderstrepen

Eenvoudig te gebruiken
De navigatieknop op de P-Touch 1260VP geeft snel en simpele toegang tot alle
software functies. Kies uit 9 print stijlen in 5 formaten en 4 kader stijlen. Op het semigrafische scherm worden tot 8 karakters op één lijn weergegeven. Zodat het label
bekeken en bewerkt kan worden voordat er geprint wordt.

Draagbaar
De P-Touch 1260VP is de lichtgewicht, compacte handheld label machine.
Ergonomisch ontworpen met handige rubber grip en polsstrap om de machine te
beschermen. Daarnaast wordt de P-Touch 1260VP geleverd in een praktische
draagkoffer met ruimte voor extra tapes en de adapter.

Duurzaam labelen
Brother’s unieke en exceptionele duurzame TZ tapes zijn ontworpen om extra lang
mee te gaan. Tests hebben bewezen dat onze tapes krasvast, langdurig aan
chemicaliën blootgesteld kunnen worden, lichtvervagings-, waterbestendig en
extreme temperaturen kunnen weerstaan. Van -80 tot 150°C!

• Horizontaal, verticaal en gespiegeld afdrukken
LABELS

• 6x AAA batterijen of AC adapter type G/G1
benodigd (adapter meegeleverd)
• Inclusief zwart op geel extra klevende tape
(TZ-S631, 12mm)
• Geleverd in handige draagkoffer

De nieuwe P-Touch 1260VP van Brother !
Draagbaar, makkelijk en sterk, de P-Touch1260VP is perfect voor
elektriciens die duurzame labels nodig hebben uit een apparaat dat tegen
een stootje kan. Dit instapmodel is specifiek ontworpen voor elektriciens
die direct een label nodig hebben.

Een net en overzichtelijk werkgebied
De P-Touch 1260VP is een duurzame labelmachine ontworpen om te
voldoen aan strikte eisen. Met meer dan 20 elektrotechnische symbolen,
is dit een onvervangbare hulp bij het maken van een duidelijk en veilige
werkomgeving. Basis elektrische labels zijn geen moeite voor deze
machine. Zekeringen, schakelaars, contactdozen, kabels en andere
elektrische installaties kunnen eenvoudig worden gelabeld.

D
T E SEXTTREEME

TO THE

Waarom gaan Brother P-Touch labels langer mee?
De tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die
samengevoegd één dunne, maar uitzonderlijk sterke en
duurzame tape vormen. De letters en cijfers worden in
feite afgedrukt aan de onderkant van het laminaat met
behulp van warmteoverdracht gevoelige inkt en
opgesloten tussen twee lagen PET (polyester) folie,
waardoor onverslijtbare tekens worden gecreëerd.
Beschermend laminaat (PET) 38µm
Belettering
Kleefmiddel (Acryl
Basisfolie (PET)
Kleurlaagje voor de basisfolie
Kleefmiddel
Schutblad

Labelopties
TZ tapes zijn beschikbaar in een grote verscheidenheid aan
kleuren en breedtes. Met een standaard tape lengte van 8m
kunt u tot ongeveer 100* labels printen. Voor de het
complete overzicht van tapes kijkt u in de TZ tape catalogus.

Binnen de TZ tape serie bieden wij ook
speciale tapes aan, onder andere:
Sterk klevend tape – meer kleefkracht in die
veeleisende applicaties en omgevingen.

Brother laminaat tape constructie

Flexi ID tape - ideaal voor cilindrische
oppervlakken en kabel signalering

Meegeleverd met de P-Touch 1260VP wordt onze
populaire zwart op geel TZ
12mm extra klevende tape.
De buitensporig klevende
eigenschap van deze tape
maakt het mogelijk op de
meest uitdagende
oppervlakken te plakken.
Het maakt niet uit hoe vies,
oneffen of ruw, uw tape blijft
plakken.

Security tape – ontwikkeld om een
schaakbord patroon achter te laten als
indicatie dat de tape verwijderd is.
Textiel / strijktape – voor het snel en efficiënt
personifiseren van textiel en werkkleding. Zeer
toepasbaar voor uniformen, werkkleding,
beddengoed en tafelkleden.
*gebaseerd op 10 karakters en een standaard
labellengte van 8cm.
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