P-touch QL-650TD
• Keuze uit een grote reeks aan labels
• Eenvoudig te plaatsen label rollen

QL-650TD
PC Label Printer

Die-Cut Papier Labels
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DK-11208 x 400 labels/rol
38mm x 90mm

DK-11201 x 400 labels/rol
29mm x 90mm

DK-11209 x 800 labels/rol
29mm x 62mm

DK-11202 x 300 labels/rol
62mm x 100mm
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17mm x 54mm
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Film
Pelicula
PELLICOLA

P

* 194556783211 *

DK-11203 x 300 labels/rol
17mm x 87mm

DK-11218 x 1.000 labels/rol DK-11219 x 1.200 labels/rol
24mm x 24mm
12mm x 12mm

DK-11207 x 100 labels/rol
58mm x 58mm

Continue Lengte Papier Tape

NO SMOKING

Witte Tape DK22214 12mm x 30.48m
Witte Tape DK22210 29mm x 30.48m
Witte Tape DK22205 62mm x 30.48m
Witte Tape DK44205 verwijderbaar (62mm x 30.48m)
Gele Tape DK44605 verwijderbaar (62mm x 30.48m)

Continue Lengte Film
Witte Film DK22212 62mm x15.24m
Gele Film DK22606 62mm x 15.24m
Heldere Film DK22113 62mm x 15.24m
Witte Film DK22211 29mm x 15.24m

INHOUD
1 x Starter Rol Die-Cut Ronde Papier Labels,
24mm x 24mm (250 labels)
1 x Starter Rol - Continue Lengte Witte Paper
Tape (62mm x 8m)
Set-up gids & Handleiding
Label Opvang Tray
Reiniging Sheet (voor de print roller)
CD ROM (Software/Driver/Handleiding)
Voedingskabel
USB kabel

Systeem vereisten
Computer

PC compatible/Macintosh®

Besturingssysteem

Windows®: 98SE/ME/2000 Pro/XP
Mac®: Mac OS®X, 10.1 - 10.4.1

CPU

Intel® Pentium® 266 MHz of hoger/PowerPC™

Geheugen (RAM)

Win® 98SE, Me: 64MB of meer
Win® 2000 Pro, XP: 128MB of meer
Mac®: 32MB of meer

Hard Disk (Vrije ruimte)

Windows®: 70MB of meer
Mac®: 20MB of meer (Minimum van 100MB voor
Het installeren van alle opties)

Interface

USB 1.1 of hoger

Overige

CD-ROM drive voor installatie

Monitor

SVGA, hoge kleuren of hogere grafische kaart

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

Snelle Die-Cut Labels
Snel en veelzijdig printen van hoge
kwaliteit labels
Perfect voor verzend labels, adres
labels & bannieren
Printsnelheid van 90 mm per
seconde
Direct Thermal Print technologie
voorkomt toner, inkt en printlint
kosten

Onze die-cut label reeks biedt u complete label flexibiliteit
en stelt u in staat om, zonder labelverlies, slechts 1 label
of snel en efficiënt een grote hoeveelheid labels te
printen. U kunt, in drie eenvoudige stappen, zelfs direct
vanuit MS Word®, Outlook® en Excel® labels printen:
1 Selecteer de tekst

➚

2 Click op het P-touch
icoon

3 Uw label is nu klaar om
geprint te worden

Optie om labels te printen zonder tussenkomst van een PC
Met 8 ingebouwde label ontwerpen, en de mogelijkheid om 36 van uw eigen ontwerpen
op te slaan, kunt u met een druk op de knop labels printen zonder tussenkomst van de
PC. Zo kunt u labels printen waar en wanneer u maar wilt. Voeg logo´s, symbolen en
andere plaatjes in of gebruik de real-time klok om de huidige of een toekomstige tijd in te
voegen.

Te gebruiken met of zonder PC
RS232/Serieel & USB Poort
ESC/P Programmeer commando’s
voor gebruik buiten Windows®
Automatische labelsnijder
Ingebouwde tijd en datum
printmogelijkheid met de druk op
een knop
Eenvoudig te gebruiken label
ontwerp software
Speciaal ontworpen label sjablonen
voor gebruik met of zonder PC

P-touchQL-650TD
De laatste aanvulling aan de
QL Printer reeks. Dit is de snelste,
eenvoudigste en de meest
veelzijdige manier om binnen
seconden labels te printen. Of u nou
1 label of juist een heleboel labels
nodig heeft, deze machine is perfect
voor het printen van adres & verzend
labels, bannieren & signalering en
naam badges. Met een printsnelheid
van 90mm per seconde en een
ingebouwde tijd en datum

printmogelijkheid kunt u labels
printen met of zonder tussenkomst
van een PC, dit maakt hem ideaal
voor een grote reeks aan
gebruiksomgevingen zoals:
• Inventaris beheer
• Farmaceutisch/medisch
• Goederen beheer
• Magazijn beheer
• Verzending

Barcodes
Met een printsnelheid van 90mm per seconde en een printresolutie van
300 dpi is de QL-650TD perfect voor het snel en eenvoudig maken van
barcodes. Kies uit 15 van de meest populaire barcode formaten,
inclusief CODE39, CODABAR(NW-7), QR Code en PDF417.

Ingebouwde lettertypes met ESC/P emulatie
Systeem beheerders en programmeurs kunnen nu totaal aangepaste label print oplossingen maken. Verstuur ASCII tekst
en ESC/P commando’s naar de seriële poort, als alternatief voor het gebruik van de meegeleverde Windows/Mac printer
drivers of ontwerp software.

Bannieren
Brother's continue lengte duurzame film tape is ideaal voor het maken van signalering en
bannieren van maximaal 1 meter lang.

NO SMOKING
Label ontwerp software
De QL-650TD wordt geleverd met twee software programma’s:
Adres Boek
Klik eenvoudigweg op één van de contacten die u in uw adres boek
heeft opgeslagen, klik op één van de vele labelsjablonen en bekijk
uw label alvorens deze te printen.
P-touch Editor
Deze software biedt volledige flexibiliteit. Kies uit een grote reeks aan
lettertypes, tekst, barcodes, afbeeldingen, kaders, clip-art en
symbolen. Wees creatief en geef een persoonlijke touch aan uw labels.
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