VER LOR EN

Korte broek.
Vorige week na de gymles verloren. Ik wil niet nog een les in
mijn onderbroek gymmen.

VER LOR EN

NEXT TIME LABEL IT
Wil je niets kwijtraken, label het!
Verloren voorwerpen worden
sneller gevonden met een
Brother P-touch labelprinter.

Kijk voor meer info op www.brother.nl

VERLOREN
PAARS DAGBOEK.
GEVULD MET GEDICHTEN, EENHOORNS,
LIEFDESBRIEVEN EN MIJN FAVORIETE JUSTIN BIEBER
SONGTEKSTEN.
OMG, JUSTIN, IK BEN JE GROOTSTE FAN.
BRENG MIJN DAGBOEK ASJEBLIEFT TERUG.
IK KAN HET NIET AAN ZONDER MIJN MOOIE JUSTIN.

Wil je niets kwijtraken, label het!
We hebben het allemaal wel
meegemaakt. De eerste week
van het schooljaar en de kinderen
zijn hun sportkleding alweer
kwijt, een trui verloren en de
lunchboxen verwisseld.

BELONING
Verl oren trui

Blauwe school trui. Laatst
gebruik t op vrijdag middag als
doelpa al. Een keer gedrag en.
Graag terugbr engen want anders
moet ik van mijn moeder zelf een
nieuwe kopen.

NIETS VERLIEZEN,
ALTIJD ALLES
TERUGVINDEN

VERLOREN
Mijn favoriete lunchbox.

Sinds gisteren vermist. Samen met de boterham
met ham die mijn vader 5 dagen geleden voor mij
heeft gemaakt. Deze is inmiddels waarschijnlijk
beschimmeld, dus de boterham mogen jullie
houden.

Beter organiseren en
vermijd dat er elke week
nieuwe schoolkleding
moet worden aangeschaft.
Print textiel-, pastel- of standaard
gelamineerde labels met een
P-touch labelprinter.

Met de diverse P-touch modellen wordt het heel eenvoudig
om het overzicht te behouden. De duurzame labels kunnen
gebruikt worden op verschillende oppervlakken, waardoor
ze altijd en overal gebruikt kunnen worden.
Daarnaast is er een grote keuze aan label kleuren en soorten
beschikbaar, zodat u items op verschillende manieren kunt
personaliseren.

Specificaties

PT-H107

Display

1 regel van 12 tekens

Toetsenbordindeling

ABC

Max. afdrukhoogte

9 mm

Afdrukresolutie (dpi)

180

Afdruksnelheid (mm / sec)

20 mm / sec

Geheugen

720 tekens

Maximaal aantal karakters / label

80

Snijmechanisme

handmatig

Lettertypen

1

Afdrukformaten

3 (x 3 breedtes)

Afdrukstijlen

9

Kaders / Randen

7

Onderstrepen

Ja

Regels per label (max)

2 regels

Verticaal afdrukken

Ja

Gespiegeld afdrukken

Nee

Kopie afdrukken

Ja (1-9)

Automatische nummering

Nee

Aantal deco mode ontwerpen

12

Aantal voorgeprogrammeerde ontwerpen

9

Afdrukvoorbeeld

Ja

Tape lengte instelling

Ja (30-300mm)

Voeding

6x AAA batterijen (LR03) (niet meegeleverd)

Kleur

Blauw

Gewicht

390g

Afmetingen (mm)

110 (b) x 207 (h) x 59 (d)

Tape type

TZe

Tape breedte

3.5/6/9/12 mm

Beschikbare tape
breedtes en kleuren
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