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always at your side

Professional labelling
made easy

<

Speciale kenmerken van de P-touch 3600

always at your side

De Brother P-touch 3600 is een uitstekende
stand-alone of pc- en Macintosh-compatibel
elektronisch beletteringsysteem.
Duurzame labels

De navigatieknop biedt u op logische wijze snel toegang tot alle software-

De unieke, gepatenteerde gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het

functies van de P-touch 3600. De afdrukfuncties omvatten onder meer 10

oog op duurzaamheid. Ze zijn niet alleen krasvast en weerbestendig,

ingebouwde lettertypen, 7 afdrukstijlen en 24 afdrukgrootten (plus

maar kunnen ook temperaturen tussen de -50°C en maximaal 300°C

Automatisch).

weerstaan. Ze zijn bestand tegen de inwerking van zonlicht, vocht,

Met al de P-touch afdrukfuncties is dit de ideale machine die voorziet in al

Op het grote semi-grafische LCD-scherm kunt u tot 20 tekens op 3 regels

olie en wrijving.

uw behoeften op het gebied van labelen.

bekijken. Bovendien kunt u bekijken hoe uw label er uit zal zien met de ge-

De tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die samengevoegd één

Speciale kenmerken zijn onder meer de nieuwe multifunctionele snijder die

selecteerde opties voor lettertype, grootte, breedte, stijl, kaders, uitlijnen,

dunne, maar een uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De letters

u in staat stelt een reeks opeenvolgende labels af te drukken die half

marges, lengte en de nieuwe roteer- en afdrukfunctie.

en cijfers worden in feite afgedrukt aan de onderkant van het laminaat met

• Multifunctionele snijder

behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt en opgesloten tussen

Verder kan de machine met de nieuwe roteer- en afdrukfunctie de reeds
getypte gegevens omdraaien en deze horizontaal herhalen, zodat ze herhaaldelijk kunnen worden afgedrukt volgens de vooringestelde labellengte.
Dankzij een afdruksnelheid van 20 mm per seconde en een afdrukresolutie
van 360 dpi produceert de P-touch 3600 professionele labels van uitmun-

Het extra voordeel van de snijder
van de P-touch 3600 is, dat deze
achter elkaar afgedrukte labels half
kan afsnijden. Zo krijgt u een
opeenvolgende reeks afgedrukte
labels die half zijn
ingesneden en
gemakkelijk één voor één
gestript kunnen worden.

• Navigatieknop
Biedt extra gebruiksgemak en
geeft u snel toegang tot de
belangrijkste functies en
bewerkingsopties zoals
lettertypen, stijlen en grootten.

twee lagen PET (polyester) folie, waardoor onverslijtbare tekens
worden gecreëerd.

Kleefmiddel

creëren.

Kleurlaagje voor de basisfolie
Basisfolie (PET)
Kleefmiddel (Acryl)
Belettering
Beschermend laminaat (PET) 38 µm

• USB-aansluiting

•

Groot semi-grafisch LCD-scherm

•

USB-aansluiting (V1.1)
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10 ingebouwde lettertypen
24 afdrukgrootten (+ Automatisch)
7 afdrukstijlen
449 symbolen en clip-arts
9 typen streepjescode
Afdrukhoogte 27 mm
Kan op max. 16 regels afdrukken (36 mm tape)
Afdruksnelheid 20 mm/sec
Afdrukken met 360 dpi
geheugen van 10240 tekens (100 bestanden)
28 kaders en opvulpatronen
Tabfunctie
Horizontaal en verticaal uitlijnen
In spiegelbeeld, verticaal en geroteerd afdrukken
Functie voor afdrukken van kopieën en nummering
Valutaconverter
Automatisch uitschakelen
Regelbaar contrast van LCD-scherm

Software voor de pc
• Wordt geleverd met P-touch Editor, waarmee u extra grafische
beelden en functies kunt gebruiken, plus alle lettertypen die
reeds op uw computer geïnstalleerd zijn.

Voor extra gebruiksgemak
biedt de USB-poort
tijdbesparende koppelingen
voor aansluiting op de pc.

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

zelfklevende etiketten te produceren. Zo wordt voorzien in al uw

Wordt geleverd met:
• Gebruikershandleiding
• 24 mm zwart op wit TZ gelamineerde tape
• CD-ROM met P-touch Editor*
• USB-kabel
• AC-adapter (AD-9000)

behoeften op het gebied van labelen.

*Software voor Windows(r) beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans,
Italiaans, Deens, Zweeds en Noors. Software voor Macintosh alleen beschikbaar in het Engels.

Tapes voor gebruik met het model PT-3600 omvatten onder meer 6
tapebreedten en 22 kleurencombinaties, hetgeen u helpt professionele
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Functie voor roteren en afdrukken

Labelopties
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.
• Tapebreedte 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
• Standaard tapelengte is 8 m*

Schutblad

Op het grote semi-grafische LCDscherm kunt u bekijken hoe uw
label er zal uitzien met de
geselecteerde opties voor lettertype, grootte, breedte, stijl, kaders,
uitlijnen, marges, lengte en de
nieuwe roteer- en afdrukfunctie. Zo
kunt u de verschillende onderdelen
van uw label controleren voordat u
het gaat afdrukken.

•

•

tende kwaliteit, hetgeen u helpt een beter georganiseerde werkomgeving te

• LCD-scherm

Multifunctionele snijder

Afdrukmogelijkheden

Gebruiksgemak

ingesneden zijn en daardoor makkelijk gestript kunnen worden.

•

12mm
9mm
6mm

N.B. Niet alle tapekleuren zijn in elk land beschikbaar.

