1290DT

- Ontwerp stijlvolle labels met de Deco Mode

Professioneel
beletteringsysteem

- Personaliseer uw labels met de 2 lettertypes en
8 letterstijlen

De compacte P-touch 1290DT is het ideale
beletteringsysteem om apparatuur, dossiers,
cd’s, archieven en meer in uw kantoor te
labellen.

- Print op 3,5/6/9 & 12mm TZ tape

- Inclusief AC adapter, TZ tape & handige
bureauhouder

P-touch 1290DT

Organiseer uw kantoor

Altijd beschikbaar

Duidelijk gelabelde voorwerpen in uw kantoor, zoals
apparatuur, dossiers, hangmappen, postbakjes e.d.
zorgen voor een goed georganiseerde werkplek. Met de
Brother P-touch 1290DT zijn labels makkelijk en snel geprint.
Met de grote variëteit aan beschikbare afmetingen en
kleuren is er voor elke toepassing een oplossing.

Met de meegeleverde bureauhouder heeft u de
P-touch 1290DT altijd bij de hand. Ook de AC adapter en
een TZ tape worden standaard meegeleverd. Alles wat u
nodig heeft om meteen te beginnen.

Eenvoudig in gebruik en draagbaar
Dit eenvoudig te gebruiken beletteringsysteem is het ideale
gereedschap om uw werkplek te organiseren. Het overzichtelijke, stijlvolle ontwerp en de flexibiliteit om ook batterijen
te kunnen gebruiken, zorgen dat de machine altijd en overal
bruikbaar is.

Stijlvolle labels in een ogenblik
Veel plezier met de Deco Mode functie! Kies eenvoudig
een van de 15 ontwerpen, typ uw tekst en print. Binnen
enkele seconden heeft u een duurzaam kwaliteitslabel dat
jaren meegaat.

Maak onderscheid!
De eigenschappen van de P-touch 1290DT maken het mogelijk om snel en eenvoudig uw perfecte label te printen. Voeg uw
persoonlijke ‘touch’ toe aan uw labels met gebruik van de Deco Mode of voeg een kader toe rond de tekst. Met maar liefst 80
ingebouwde symbolen, twee lettertypes en acht verschillende printstijlen zijn de mogelijkheden eindeloos.
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P-touch gelamindeerde labels – ontworpen op duurzaamheid
In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZ tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert
in een dun, extreem sterk label. Karakters worden geprint met een thermische transfer inkt tussen twee beschermende lagen. TZ
tape is getest tot in het extreme, zo is er getest op de effecten van wrijving, temperatuur, chemicaliën en zonlicht. Resultaten bewijzen
dat Brother P-touch gelamineerde labels veel beter presteren dan concurrerende labels, zo bent u verzekerd van een professioneel
kwaliteitslabel dat ontworpen is op duurzaamheid.
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Ingebouwde software
- P-touch 1290 beletteringsysteem
- Bureauhouder
- 12mm TZ-231 zwart op wit
gelamineerde tape (8m)
- AC adapter
- Handleiding

Machine

Ingebouwde lettertypes

2 fonts (Helsinki & Bohemia)

Afdruk stijlen

Aantal symbolen

8 stijlen: normaal, vet, omlijnd,
schaduw, italic, italic & vet, italic &
omlijnd, italic & schaduw
277
80

Karakter afmetingen

15 formaten

Karakter breedtes

3 breedtes: (groot, medium, gecomprimeerd)

Kaders

7 verschillende (rond, blad, tegel,
ster, hart, vierkant, clip)

Onderstrepen

Ja

Max. aantal regels

2 regels

Horizontaal uitlijnen

Automatisch lengte labels: links
uitgelijnd | Vooringesteld lengte
labels: centraal uitgelijnd

Aantal karakters

Afmetingen

159mm (b) x 157mm (d) x 61,7mm (h)

Gewicht

485 g

Tape formaten

TZ tape: 3,5/6/9 en 12mm

Afdruk resolutie

180 dpt

Max. print hoogte

9.0 mm

Max. print snelheid

10 mm / sec

Type snijmechanisme

Snijblad

Toetsenbord

QWERTY

Aantal toetsen

61 toetsen

Voor ingestelde formaten (auto format)

6 verschillende

LCD display

15 karakters x 1 regel

Tape lengte instellingen

Ja (30-300mm)

LCD afmeting

70mm x 17mm

Tape marge instellingen

Geen, smal, half, vol, ketting afdruk

Tekst geheugen

Max. 80 karakters

Tab functie

Ja

Label geheugen

720 karakters (9 labels x 80 karakters)

Aantal Deco Mode ontwerpen

15 soorten

Voeding

AC adapter (AD-24ES)

Automatisch nummeren

Ja (1-9)

Gespiegeld afdrukken

Ja

Verticaal printen

Ja

Kopie (herhaald) printen

Ja (1-9)

Print voorbeeld

Ja (tekst & label lengte)

Automatisch uitschakelen

Ja (na ongeveer 5 minuten)

Eenheid keuze

Ja (inch/mm)

Ingebouwde talen

19 talen (Engels, Duits, Frans,
Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins,
Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens)
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