H300

Professioneel draagbaar
beletteringsysteem
Met het compacte P-touch
H300 beletteringsysteem labelt
u snel en overzichtelijk dossiers,
cd hoesjes en andere items
binnen uw kantoor.
www.brother.nl

- Eenvoudig te gebruiken Auto Design functie.
- Groot en gemakkelijk te lezen grafische display
met achtergrondverlichting
- Inclusief 18 mm zwart op wit tapecassette.
- Geschikt voor 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm TZe

Schep orde binnen uw kantoor met
de P-touch H300

H300

Ontwerp duurzame labels in vele kleuren en breedtes
De PT-touch H300 is een onmisbaar hulpmiddel voor een geordend kantoor. Dankzij het compacte ontwerp
en de gebruiksvriendelijke functies maakt u eenvoudig labels voor dossiers, archief mappen, planken,
gebruiksvoorwerpen en vele andere items. Het toetsenbord is uitgevoerd in PC-stijl en dankzij het grote,
verlichte LCD display en de hoge printsnelheid creëert u snel en zonder veel moeite uw eigen labels.

Groot verlicht LCD scherm

Print duidelijke labels
Brother TZe tapecassettes zijn
verkrijgbaar in vele kleuren en in
breedtes van 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm.

Met de label preview functie kunt
u labels eerst ontwerpen, bekijken
en bewerken voordat u deze afdrukt.

Vele afdrukstijlen

Ingebouwde symbolen
De P-touch H300 bevat 617
symbolen, waarmee u accenten
aan uw labels kunt toevoegen.

Kies uw eigen stijl
Benadruk uw tekst door gebruik te maken
van 14 lettertypen, 12 verschillende stijlen,
7 lettergroottes en 99 kaders.

Dankzij de printhoogte van 15,8 mm, kunt
u labels maken met daarop een grote tekst,
of labels tot maximaal 5 tekstregels.

Ingebouwde labelsjablonen
Labels maken wordt nog gemakkelijker als
u één van de vele voorgeprogrameerde
labelsjablonen kiest.

Diverse stroomopties
Nooit meer zonder stroom, door
gebruik te maken van de optionele
oplaadbare Li-ion batterij, AA alkaline
batterijen of AC adapt.

Printen van barcode labels
Barcodes kunnen eenvoudig op de labels
worden ingevoegd. Ideaal voor het gebruik
in retail of bij voorraadbeheer.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid
In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen.
Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch 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 vele toepassingen voor
slijtvaste en duurzame P-touch labels. Enkele voorbeelden zijn:
• Kabels en stekkers • cd en dvd hoesjes • Kantoorbenodigdheden • Archiefmappen • Dossierkasten
• Personeel- en bezoekerbadges • Bewegwijzering • Postkamers • Waarschuwing en signalering 		
• Magazijn stellages • Telefoon doorkiesnummers

Technische specificaties
Allgemeen

Labels ontwerpen

Meegeleverd

PT-H300 beletteringsysteem
18 mm zwart op wit tapecassette (4 meter)
Draagriem
Gebruikershandleiding

20 ingebouwde talen

(Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees,
Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins,
Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens,
Slowaaks, Kroatisch, Turks, Braziliaans Portugees)

Functies
Toetsenbord

64 rubberen toetsen QWERTY

Specifiek numeriek toetsenbord

Ja

Scherm type

Verlicht grafisch monochroom LCD scherm met
labelpreview functie

Beeldscherm resolutie

15 karakters x 3 regels | 128 x 56 dots

Printsnelheid

20 mm / seconden

Afdrukresolutie

180 dpi

Max. printhoogte

15,8 mm

Snijmechanisme

Handmatig

Tape lengte

30 mm (minimum) | 300 mm (maximum)

Max. aantal regels per label

5

Tape marge instellingen

Smal, half, volledig, ketting afdruk

Verticaal printen

Ja

Gespiegeld afdrukken

Ja

Kopieën
Automatisch nummeren

Lettertypes

14 | Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los
Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams,
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic

Tekenstijlen

12 | normaal, vet, contour, schaduw, solide, cursief,
cursief en vet, cursief en contour, cursief en schaduw,
cursief en solide, onderstrepen, doorhalen

kartakter afmetingen

6, 9, 12, 18, 24, 36, 42

Symbolen

617

Kaders

99

Barcodes

CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Ingebouwde label sjablonen

14

Label Collectie-functie

25 ontwerpen

Kabellabel-functie

Ja

Geheugen
Maximum aantal karakters per label

200 karakters

Label geheugen locaties

50 locaties

Supplies
Tape

TZe tape cassettes

Tape breedte

3.5, 6, 9, 12, 18mm

Optionele accessoires
Batterijen

BA-E001 Li-ion oplaadbare batterijn
AA Alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)

1-9

AC adapter

AD-E001 AC adapter

1-9 numeriek en alfabetisch nummeren

Gewichten en afmetingen
Zonder verpakking

132 x 214 x 66mm ¦ 670g

Met verpakking

345 x 249 x 102mm ¦ 1.24kg

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
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.

