P-touch 18R

18R

Gelamineerde Tape

Labelopties

Brother’s gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die
samengevoegd één dunne maar uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De
unieke, gepatenteerde gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het oog op
duurzaamheid, dit maakt ze geschikt voor de meest veeleisende industriële omgeving.
Door de gelamineerde eigenschap van de tape wordt de inkt tegen een aantal gevaren
beschermd zoals wrijving, chemicaliën, olie, water, zonlicht en extreme temperaturen.
De tekens worden met behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan
de onderkant van het laminaat en opgesloten tussen twee lagen PET(polyester) folie,
zo ontstaan nagenoeg onverslijtbare tekens.

• Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende en
transparante labels.
• Speciale tapes omvatten onder meer niet-gelamineerd, mat, sterk klevend
en veiligheidstape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende breedten
en kleuren en met diverse opties voor de gebruikte tekens.

Opbouw van Brother gelamineerde Tape

Tape breedtes

Brother P-touch 18R

Professionele label oplossing

• Tapebreedte 6, 9 en 12 mm
• Standaard tapelengte is 8 m*
*Voldoende voor circa 100 labels
(uitgaande van 10 tekens & een standaard labellengte van 8 cm)

Tape kleuren
6mm
9mm

-Beschermend laminaat (PET) 38 µm
-Belettering
-Kleefmiddel
91m
-Basisfolie (PET)
158m
-Kleurlaagje voor de basisfolie
-Kleefmiddel (Acryl)
-Schutblad

12mm
18mm

GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

NB. Te leveren tape kan per land verschillen

Technical Informatie
Hardware

Firmware

Afmetingen

149 (B) x 52 (D) x 122.5 (H) mm

Ingebouwde lettertypes

4 (Helsinki, Brussels, Florida, Belgium)

Ontwerp

Compacte handheld of desktop machine

Tekengrootte

S, M, L – auto selectie uit 7 puntgroottes (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42)

Gewicht

580 g (Inclusief oplaadbare accu)

Tekenbreedte

4 (Normaal, Smal, Wijd, 2/3)

Kleur

Blauw & Zilver

Printstijlen

12

Toetsenbord

Compact Qwerty

Spiegelbeeld printen

Ja

Tapesnijder

Automatisch

Verticaal printen

Ja

Voeding

Ni-MH Accu BA-18R

Onderstrepen

Ja

AC-Adapter (Model-H/H1)

Aantal regels

Tot 5

LCD

15 tekens op 2 regels Met lettertype en label preview

Kaders

Ja

Max. Print Hoogte

15.8 mm

Auto Formaat

Ja

Max. tekengrootte

14.7 mm

Geheugen

MAX 459 tekens (9 bestanden)

Tape Soort

TZ - 6,9,12,18mm

Meervoudige afdrukken

Ja (1 - 99)

Print Methode

Thermal Transfer

Doornummeren

Ja (1 - 99)

Print Resolutie

180 dpi

Print Preview

Ja (Werkelijke Preview)

Print Snelheid

10 mm / sec

Barcode

Ja (9 soorten)

Inclusief

Interface

Gebruikers handleiding

CODE 39

Snelstart gids

I-2/5

TZ-241 (Zw/Wit 18mm x 8 m)

EAN13

Ni-MH accu BA-18R

EAN8

CD-ROM

UPC-A

USB kabel

UPC-E

Desktop oplaadstation

CODABAR

AC-Adapter (Model-H/H1)

EAN128
CODE128

USB 1.1
Valuta omrekenfunctie

PT-18R System Requirements
Operating System
CPU

Pre-installed Microsoft® Windows® 98, 98SE, Me 2000

PC Software

Professional XP Home Edition or XP Professional Edition

Label Ontwerp Software

Intel®, Pentium®, 266 MHz or higher required
(700 MHz or higher recommended)

Memory

64M bytes or more required

Hard disk free space

50M bytes or more required

Monitor

800 x 600 (SVGA)/High Colour or higher graphics card

Interface

USB 1.1 or later specification

Others

CD-ROM Drive for installation

Ja

Windows: P-touch Editor ver. 4.0
Windows: P-touch Quick Editor ver. 2.0

Computer Systeem

Windows: 98/98SE/ME/2000 Pro/XP

Printer Driver

PT-18R

6mm
9mm
12mm

Contact:

18mm

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
Inclusief ingebouwde oplaadbare
accu compleet met oplaadstation
en AC adapter

P-touch 18R Pakket bestaat uit:
• Desktop oplaadstation
• CD ROM –
Label Ontwerp Software
• Zwart op wit 8m x 18mm
TZ tape (TZ 241)
• Adapter
• Ni MH oplaadbare accu
• USB kabel
• Gebruikershandleiding en
snelstart gids

Preview Scherm
maakt het mogelijk
uw label te bekijken
alvorens u besluit
deze te printen

USB poort voor het

Printopties die u de controle geven
Een groot printoppervlak op 18mm TZ tape maken
elk label eenvoudig te lezen, en het printen tot 5
regels onder elkaar zorgen ervoor dat u zoveel details
kwijt kunt als u wilt.

>

Indien aangesloten op uw PC heeft u de beschikking over alle
op uw PC geïnstalleerde lettertypes, of u kunt kiezen uit 1 van de
4 lettertypes die in de machine zijn opgeslagen als u de P-touch
stand-alone gebruikt.

eenvoudig
aansluiten op alle
extra label functies
die beschikbaar zijn
op uw laptop of PC.

>
QWERTY
toetsenbord
dus iedereen is
bekend met de
toets posities
Intelligent afsnij
systeem beperkt tape
afval tot even
minimum

Accu oplaadstation
zorgt ervoor dat de
machine altijd klaar
is als u labels nodig
heeft

De P-touch 18R is precies wat een drukke werkplek
nodig heeft. Het is een volledig oplaadbaar, portable
beletteringsysteem die stand-alone of aangesloten op
een PC gebruikt kan worden.
Als u en uw collega’s een constante aanvoer van permanente kwaliteits labels nodig hebben,
dan is dit de oplossing waar u op heeft zitten wachten. De Brother P-touch 18R is ons eerste
portable kantoor beletteringsysteem die geplaatst wordt in zijn eigen accu oplaadstation,
hierdoor is hij altijd klaar om labels mee te maken wanneer u maar wilt en kan hij eenvoudig
door het hele kantoor gebruikt worden.
De 18R wordt geleverd met even complete reeks geavanceerde functies die het labellen
eenvoudig maken.

Verbeterde prestaties door
evenvoudig te gebruiken
software
Met de mogelijkheid de P-touch aan te sluiten op
de PC, kunnen labels gecreëerd worden met
behulp van Brother’s superieure label ontwerp
software, P-touch Editor Ver. 4 en P-touch Quick
Editor Ver. 2. Het installeren van deze met de
machine meegeleverde software gaat snel en
eenvoudig, en stelt u in staat om met gemak
professionele aangepaste labels te creëren. De
P-touch 18R maakt het mogelijk labels te maken
voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:

P-touch 18R

>

>

>

>

Bij stand-alone gebruik kunt u kiezen uit 12 verschillende
printstijlen zoals kaders, verticaal, spiegelbeeld en onderstrepen.

Creëer labels met Barcodes, kaders, afbeeldingen, logo’s en nog
veel meer.

>

Duurzame labels die er altijd professioneel uitzien
Als u iets van een label voorziet, dan wilt u dat deze er professioneel uiziet en
duurzaam is. Brother’s TZ labels zijn speciaal ontwikkeld om hier aan te voldoen.

>

>

P-touch labels zijn ideaal voor gebruik binnenshuis en buiten in alle
weerscondities. Ze kunnen temperaturen van -50C tot 300C
weerstaan, zo kunt u labels maken die onder extreem koude
condities gebruikt kunnen worden en zijn ze bestand tegen direct
zonlicht zodat ze niet vervagen.

>

TZ tapes zijn beschikbaar in een grote reeks van kleuren.

>
Binnen de gelamineerde TZ tape reeks bieden we ook een aantal speciale
tapes, inclusief:

< Always at your side

>

Extra Klevend tape biedt een verbeterde hechtkracht voor die applicaties en omgevingen waar dit
vereist is. Tijdens testen heeft deze tape aangetoont beter te hechten op verscheidene materialen
zoals: roestvrij staal, glas, PVC, acryl, polypropyleen en polyester gecoat hout

DOSSIERS EN MAPPEN

>

Flexi ID tape - ideaal voor cylindrische oppervlaktes.

BADGES

>

Silver Metallic Tape – reflecterend aluminium effect, ideaal voor het gebruik op waardevolle producten.

COMPUTER APPARATUUR

>

Security Tape – Ontwikkeld om een schaakbord patroon achter te laten , om aan te geven dat het
label is verwijderd.

>

>
MAGAZIJN
WINKEL DOELEINDEN
EIGENDOM BEHEER

Ordening

Schappen

Computer apparatuur

Cd’s

www.P-touch.com

