D600VP

Professioneel PC
beletteringsysteem
Beletteringsysteem met PC aansluiting
voor op het bureau. Ideaal voor snel
en eenvoudig labelen van diverse
items, zowel stand-alone als via de
meegeleverde labelontwerp-software.

www.brother.nl

- Groot grafisch kleurenscherm met 		
achtergrondverlichting
- Breed PC toetsenbord
- Automatisch snijmechanisme
- Ingebouwde en bewerkbare labelsjablonen
voor de meest gebruikte labeltoepassingen
- Print labels van 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm

“Ik kan belangrijke items gemakkelijk terugvinden
en mijn kantoor perfect geordend houden, dankzij
duidelijke en herkenbare labels. Via het grote
LCD kleurenscherm is het ontwerpen en vooraf
bekijken van labels heel eenvoudig. Daarnaast
is de PT-D600VP zeer gebruiksvriendelijk met
het automatische snijmechanisme, het handige
toetsenbord, de hoge printsnelheid en de
mogelijkheid om te printen vanaf mijn PC.”

D600VP

Professioneel stand-alone en PC beletteringsysteem
De P-touch D600VP creëert duurzame, vervagingbestendige labels via het gebruiksvriendelijke
toetsenbord of rechtstreeks vanaf uw computer of laptop met de P-touch Editor labelontwerp-software.
Het grote LCD kleurenscherm waarop het label vooraf bekeken kan worden en het brede PC toetsenbord
maken het zeer eenvoudig om labels af te drukken in diverse kleuren en maten. Dankzij de hoge
printsnelheid en het automatische snijmechanisme maakt u snel een op maat gemaakt label voor
elke toepassing.
Maak verbinding via PC of Mac en gebruik verschillende lettertypen, tekenstijlen, afbeeldingen en kaders
om eigen labels te ontwerp. U kunt zelfs verwijzen naar een Microsoft Excel bestand, om zodoende grote
hoeveelheden labels met verschillende informatie in één keer af te drukken.

Print labels van
3,5 – 24 mm breed

Gebruikt 6 x AA batterijen* of
meegeleverde AC adapter

Automatisch
snijmechanisme

Ingebouwde,
bewerkbare
labelsjablonen

Gebruiksvriendelijk
PC toetsenbord

Print labels vanaf
uw PC of Mac

Kleurenscherm met
hoge resolutie

14 lettertypen
¦ 99 kaders
Meer dan 600
symbolen

* LR6/HR6. Batterijen niet meegeleverd

P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid
Brother P-touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een
dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen
(polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme
temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat
u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Duidelijk items labelen met duurzame P-Touch labels
In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken zijn er diverse toepassingen voor
slijtvaste en duurzame P-Touch labels. Enkele voorbeelden zijn:
• Kabels en stekkers • CD’s en DVD’s • Kantoorbenodigdheden • Archiefmappen • Dossierkasten
• Personeels- en bezoekersbadges • Bewegwijzering • Postkamers • Waarschuwing en signalering
• Planken • Telefoon doorkiesnummers

PT-D600VP
Geheugen

In de verpakking
PT-D600 beletteringsysteem
24 mm zwart op wit tapecassette (4m)
AC adapter
USB kabel
Handleiding
Draagkoffer

Max. aantal tekens per label
Label geheugenlocaties

PC software
Ondersteunde besturingsystemen

Algemene functies
Display
PC interface
Printsnelheid
Hoge resolutie printfunctie
Maximale tape breedte
Maximale print hoogte
Snijmechanisme
Batterijen

LCD scherm - 3 regels van 20 tekens met print preview
Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
30 mm / seconden
Ja (180 x 360dpi)
24 mm
18 mm
Automatisch
6 x AA alkaline/oplaadbare batterijen
(LR6/HR6 - niet meegeleverd)

280
99 (Maximaal 2800 tekens in het totaal op alle locaties)

Kabel labelfunctie
Lettertypen
Printstijlen
Afbeeldingen importeren
Schermopname
Frames
Barcodes
Verbinding met databases
(alleen mogelijk met Windows)

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
Ja
Alle geinstalleerde true-type lettertypen
12
JPG, BMP, TIFF en andere populaire formaten
Ja
154
21 protocollen, inclusief 1D/2D barcodes
Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Labels maken
Lettertypen
Max. aantal regels per label
Max. aantal tekstblokken
Symbolen
Kader
Barcodes
Automatisch nummeren
Herhaald printen
Verticale tekst printen
Voorgeprogrammeerde labels
Labelcollection
Downloaden van labels via internet
Kabel labelfunctie

14 lettertypen ¦ 11 stijlen ¦ tekengrootte 6 tot 42 pnt
7
5
617
99
9 protocollen
1-99
1-99
Ja (standaard en vet)
30 sjablonen
25 ontwerpen
Ja
Ja

Bezoek http://support.brother.com voor de meest recente software en drivers

Algemeen
Verbruiksartikelen
Tape type ¦ Tapebreedte

TZe tapecassettes ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Optionele accessoires
AC adapter

AD-E001 AC adapter

Gewicht en afmetingen
PT-D600

201mm x 192mm x 86mm ¦ 950gr

Ga naar www.brother.nl voor gedetailleerde specificaties en de volledige productlijn.

Contact:

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet
gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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