P-touch 2480
Professionele label oplossing

9mm
12mm
18mm
24mm

Labelopties
• Standaard
gelamineerde
tape
met
mogelijkheden voor fluorescerende en
transparante labels.
• Speciale tapes omvatten onder meer nietgelamineerd, mat, sterk klevend en
veiligheidstape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar
in verschillende breedten en kleuren en met
diverse opties voor de gebruikte tekens.
• Tapebreedte 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
• Standaard tapelengte is 8 m*

Tape Kleuren
De unieke gepatenteerde Brother P-touch TZ TAPE is
ontworpen voor de zwaarste toepassingen. Tests hebben
aangetoond dat de tekst er niet afgewreven kan worden,
de tape bestand is tegen elektriciteit, lichte blootstelling
aan chemicaliën, zonlicht, water en extreme temperaturen.
Brother’s gelamineerde tapes zijn opgebouwd uit zes
afzonderlijke lagen, die samengevoegd één dunne maar
een uitzonderlijk sterke tape vormen. 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,
waardoor onverslijtbare tekens worden gecreëerd.

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

Brother P-touch 2480

6mm

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

Brother gelamineerde
Tape opbouw
Brother TZ tapes hebben een
unieke opbouw bestaande uit
zes lagen materiaal. Deze
krasvaste labels kunnen
temperaturen van -50°C tot
300°C weerstaan.

*Voldoende voor circa 100 labels (uitgaande van 10 tekens & een
standaard labellengte van 8 cm)

Technische Informatie
Hardware
Afmetingen (BxDxH)

Software
117 x 239 x 81 (mm)

Regels op 1 tape

Max. 7 regels

Aantal Blokken

Max. 50 blokken

Model

Handheld

Tekst Buffer

500 tekens

Gewicht

610g

Max. Label lengte

1m

Meervoudig afdrukken

1 - 99

Nummering

1 - 99

Spiegelbeeld printen

Ja

Lettertype

Helsinki

Letterafmetingen

8

Kleur

Oranje (Pantone144C)

Toetsenbord

Rubber, ABCD and Numerieke toetsen

Aantal toetsen

56 (55 + power knop)

Tapesnijder

Handmatig en Tape snij pauze

Letterstijlen

Vet / Outline / Cursief / Cursief-Vet / Cursief outline

Voeding

6 x AA Type Alkaline (niet meegeleverd)

Kaders

15

Voorgeprogrammeerde label sjablonen

10

Layout Preview

Ja

AC-Adapter (Type: Model-H1)

Geheugen

2,000 tekens

Display

LCD, 2 regels van 16 tekens

Barcode protocollen

CODE39 / I-2/5 / EAN13 / EAN8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR /
EAN128 / CODE128

Tape soort

TZ Tape

Sjablonen downloaden

Ja

6, 9, 12, 18, 24mm

Database downloaden

Ja

Software upgrade mogelijkheid

Ja

Backup mogelijkheid

Ja

Tape snij systeem

Tape snij pauze functie and optioneel ketting printen

Automatisch uitschakelen

Ja (5 minuten)

Batterij spanning indicator

Ja

Label Types

NORMAL, ROTEREN & HERHALEN, PORT, PANEEL, VERTICAAL,
VLAG

6 x AA Oplaadbare batterijen (niet meegeleverd

Tape afmetingen
Printkop

180 dpi

Print hoogte

18.1mm

Print snelheid
Interface

10 mm / sec.
USB 1.1 (alleen verzenden)

Firmware
CD

P-touch Editor Version 3.2 voor Windows, P-touch Transfer Manager,
P-touch Backup Manager

Operating System

Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000Pro/ XP

Talen

Engels / Frans / Duits / Nederlands / Noors /
Zweeds / Italiaans / Deens / Spaans

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

MET

USB
CONNECTIE

6-24mm

Het LCD scherm stelt u in staat om het
lettertype, grootte, breedte, stijl, kader,
uitlijning, marges en lengtes vooraf te
bekijken, zo kunt u uw label nog aanpassen
voordat u besluit deze te printen.

Creëer op maat gemaakte labelontwerpen, grafische
afbeeldingen en databases op uw PC en download deze
naar de PT-2480 om ze vervolgens onderweg te gebruiken.
NB: Het is mogelijk dat de label layout niet identiek is aan
het ontwerp op uw PC, deze kan afwijken na het conversie
en download proces doordat er alleen met de in de PT-2480
ingebouwde lettertypes en letterafmetingen geprint kan
worden. Maximaal kunnen er 999 database gegevens
worden gedownload.

Tapes kunnen handmatig op iedere
gewenste lengte worden afgesneden,
de tape afsnij pauze functie maakt het
meervoudig printen van dezelfde label
vele malen makkelijker.

Snelheid en Veelzijdigheid
>

Industriële labels
Met een keuze uit meer dan 450
accenten, symbolen en tekens kunt u
duurzame labels creëren die voldoen aan
al uw professionele eisen. Daarnaast zijn
negen van de meest gebruikte barcode
protocollen standaard ingebouwd.
Aangepaste labels

>

Pas uw labels aan naar uw eigen wensen
en eisen met de ruime keus aan
lettertypes, kaders en marges. U kunt
zelfs labels maken met daarin symbolen,
logos en afbeeldingen.

>

Met een printsnelheid van 10mm per
seconde, kunt u binnen een ogenblik
labels printen.

Print opties

De robuuste rubberen behuizing blijft intact zelfs als u
de tape of batterijen vervangt. Zo is de machine altijd
beschermd tegen vallen of stoten en direct klaar voor
actie.

>

De P-touch 2480 van Brother.
Portable en duurzaam, dit is het beletteringsysteem voor de
industrie, het magazijn en de elektricien. Een ruwe
werkomgeving heeft niet alleen duurzame labels nodig, zij
hebben een beletteringsysteem nodig dat overal gebruikt
kan worden en tegen een stootje kan. De handheld,
robuuste P-touch 2480 voldoet op elk gebied.

>

Labels binnen een ogenblik.

Veelzijdige labels

De machine heeft een grote variëteit aan
print opties, zoals roteren en herhalen,
paneel, verticaal en spiegelbeeld printen.
Dit betekent dat alles van de dunste
kabel tot de dikste pijpleiding duidelijk
gelabeld kunnen worden, complexe
schakelkasten en datacom applicaties
kunnen met vertrouwen onder handen
worden genomen. De speciaal
ontworpen sjablonen voor het labellen
van terminals, kabels, patchpanelen en
connectoren maken het labellen een stuk
eenvoudiger.
Geheugen functie
Tekst, formaten en sjablonen kunnen
bewaard worden zodat die vaak
gebruikte labels gemaakt kunnen worden
wanneer deze nodig zijn.

>

Tape breedtes van 6mm tot 24mm, zo
kunt u de de juiste tape voor de juiste
omgeving kiezen. Met de mogelijkheid
om 7 regels op 1 tape te printen bevatten
uw labels alle informatie die vereist is.

Duurzame Labels
>

Brother gelamineerde tapes
Brother TZ tape heeft een unieke opbouw
bestaande uit 6 lagen materiaal. Geen
enkele andere tape biedt zo een hoge
weerstand en krasbestendigheid. De
labels zijn bestand tegen wrijving,
elektriciteit, langdurige blootstelling aan
chemicaliën, zonlicht, water en
temperaturen van –50˚C tot 300˚C.

> Verhoogde prestaties
Software

Overal te gebruiken en
alle klussen de baas
De P-touch 2480 is een duurzaam beletteringsysteem
ontwikkeld om aan de meest rigoureuze eisen te
voldoen.Wat u ook wilt labellen, de P-touch 2480
maakt het eenvoudig. De functies zijn speciaal
ontwikkeld voor het labellen van:

>
>

Draagbaar
Deze lichte handheld machine is
compact en eenvoudig in het
gebruik. Hij produceert heldere
goed leesbare labels die moeiteloos
stand houden onder zware condities
en wordt geleverd in een praktische
koffer om hem eenvoudig overal
mee naar toe te nemen.

P-touch 2480

KABELS
TERMINALS
SCHAPPEN
GEREEDSCHAP
SIGNALERING

De P-touch 2480 wordt geleverd met Ptouch editor version 3.2 voor Windows.
Deze eenvoudig te gebruiken software
maakt het mogelijk dat u labels kunt
creëren en ontwerpen alvorens u deze
download naar de machine.
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MACHINES
COMPUTER HARDWARE
D ATA O O M P R O D U C T E N
VEILIGHEID EN ELEKTRISCHE UITRUSTING
Panelen

Vlag

Barcode

Roteren en herhalen

