P-touch 1280VP

1280VP
1280VP

Bestand
tegen
wrijving

Bestand tegen
temperaturen van
-80˚C tot 150˚C.

Bestand
tegen een
groot aantal
chemicaliën.

Waterproof

Bestand tegen
ultra violette
straling

De gepatenteerde
laminering biedt
een extra
beschermende
toplaag.

Extra plakkracht
voor vele
verschillende
oppervlaktes.

Makkelijk te
verwijderen
schutblad

Brother

P-touch 1280VP

Elektronische beletteringsystemen

Technische informatie
Hardware

Firmware

Afmetingen

159mm(B) x 150mm(L) x 60 mm (H)

Ingebouwd lettertype

Helsinki

Gewicht

470g (zonder batterijen en tape cassette)

Karakters

268

Model

Desktop

Symbolen

63

Kleur

Zwart/zilver

Max. print hoogte

9 mm

Keyboard

QWERTY

Aantal regels

2

Aantal toetsen

61

Tekst geheugen

80 karakters

Snij-mechanisme

handmatig

Printstijlen

Normaal / Bold / Outline / Shadow / Italic

Voeding

6 x AAA Alkaline batterijen of AC adapter, Model G1

Italic Bold / Italic Outline / Italic Shadow / Vertical

(batterijen niet meegeleverd)
LCD

15 karakters x 1 regel
Gebruiksaanwijzing

Kaders en opvulpatronen

7

12 mm x 8 m witte gelamineerde tape met zwarte opdruk –TZ231

Spiegelbeeld

Ja

3,5 mm x 8 m witte niet-gelamineerde tape met zwarte

Sjablonen

7

opdruk – TZN201** (Introductie aanbieding voor een

Batterijspanning indicator

Ja

gelimiteerde periode – vraag uw dealer voor details)

LCD taalkeuze

Ja

Tape sort

TZ-tape

Automatisch uitschakelen

Ja

Tape breedte

3,5 / 6 / 9 / 12 mm

Print preview

Ja

Resolutie

180 dpi

Print snelheid

10mm / sec.

Toebehoren

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.

3.5mm
6mm
9mm
12mm

Always at your side
Inclusief opbergkoffer,
tape en adapter

Tape breedte

De Brother
P-touch 1280VP
inclusief
opbergkoffer,
tape en adapter

3.5mm
6mm

In iedere werkomgeving bestaat de behoefte aan een grote variëteit aan label
oplossingen. Met de P-touch 1280VP kunt u labels printen op elke maat; vanaf 3,5
mm voor CD’s tot 12 mm tape voor bijvoorbeeld dossier mappen.

9mm
12mm

Ontwerp mogelijkheden
Keuze uit maar liefst 9 verschillende letter stijlen, tekst gespiegeld afdrukken,
onderstrepen en twee regels afdrukken op één tape. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Symbolen en kaders
Keuze uit 5 kaders en maar liefst 63 symolen

Duurzame labels
Brother’s unieke gepatenteerde TZ-tapes zijn ontworpen voor extra duurzaamheid.
Tests hebben bewezen dat deze krasbestendige labels bestand zijn tegen wrijving
en langdurige blootstelling aan chemicaliën, zonlicht, water en extreme temperaturen
van -80˚ tot 150˚ C.

Gelamineerde tape opbouw

Helder en duidelijk voor
dossierkasten

Brother’s gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke
lagen, die samengevoegd één dunne maar uitzonderlijk sterke en
duurzame tape vormen. De tekens worden met behulp van warmte
overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan de onderkant van het
laminaat en opgesloten tussen twee lagen PET (polyester) folie.
Zo ontstaan nagenoeg onverslijtbare tekens.

Beschermend laminaat (PET) 38µm
Belettering
Kleefmiddel
Basisfolie (PET)
Kleurlaag voor de basisfolie
Kleefmiddel (acryl)
Schutblad

Opbouw van Brother gelamineerde tape

Ordners en dossiers

Label opties

CD’s
Computer hardware,
monitoren en zelfs kabels

TZ-tapes zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren.
De standaard tape lengte is 8 meter, hiermee creëert u ongeveer 100
labels (uitgaande van 10 karakters en een standaard labellengte van
8 cm). De speciale TZ-tape catalogus geeft u een volledig overzicht van
de verkrijgbare tapes.

Tapes voor alle doeleinden
In het TZ-tape assortiment zijn ook speciale tapes beschikbaar:

P-touch 1280VP
In een drukke werkomgeving is
niets zo belangrijk als het kunnen
beschikken over de juiste
apparatuur op de juiste plaats.
Met dit in gedachte is de Brother
P-touch 1280VP speciaal
ontworpen om in al uw label
behoeftes te kunnen voorzien.

Extra Klevend Tape – voor nog betere kleefkracht voor veeleisende applicaties en
omgevingen. Tests hebben bewezen dat deze tape beter hecht op o.a. roestvrij staal,
glas, PVC, acryl, polypropyleen en polyester gecoat hout.
Zilver metallic tape – deze tape geeft een luxe uitstraling en is ideaal voor gebruik op
duurzame goederen en electronische apparatuur (no space between the two lines)

Met deze eenvoudige te gebruiken
desktop label machine kunt u uw
werkomgeving op een slimme en
efficiënte manier organiseren.

Voeding
Middels AC adapter (inclusief)
of 6x AAA batterijen
(niet meegeleverd)

Geheugen functie
Door een simpele druk
op de knop print u uw
favoriete labels

Fabric Iron-On tape – een wasbare textiel tape die door middel van een strijkijzer
opgebracht wordt. Deze tape is ideaal voor het labellen van (bedrijfs) kleding,
beddegoed en tafellinnen.

Groot LCD scherm
Makkelijk om voor het
printen uw label te
controleren en
eventueel nog te
corrigeren

QWERTY toetsenbord
Iedereen is bekend met
dit overzichtelijke
toetsenbord

Snijmechanisme
Ingebouwd handmatig
snijmechanisme, u
snijdt op elke gewenste
lengte

Tape breedte

De Brother
P-touch 1280VP
inclusief
opbergkoffer,
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E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl
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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.
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