H500

Professioneel draagbaar PC
beletteringsysteem

Maak labels met behulp van het
ingebouwde toetsenbord en
display, of rechtstreeks via
de computer.
www.brother.nl

- Print labels voor in en om het kantoor
- Groot en gemakkelijk te lezen display met
achtergrondverlichting
- Automatisch snijmechanisme
- Geschikt voor 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm labels

“Mijn kantoor blijft geordend omdat ik
labels kan maken waar en wanneer ik
ze nodig heb en ze ook kan printen
vanaf mijn PC.”

H500

Ontwerp en print duurzame labels op uw Mac of Windows PC
Het draagbare ontwerp van de P-touch H500 helpt uw kantoor snel en eenvoudig te ordenen. Door labels te maken die
de inhoud van mappen, gearchiveerde documenten, data back-up schijven, USB-sticks en planken weergeven. Of door
afbeeldingen, kaders en barcodes aan uw labels toe te voegen wanneer deze is aangesloten op uw PC. Maak stijlvolle teksten
met alle geïnstalleerde TrueType-lettertypen. P-Touch labels zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en maten, zodat u met de
P-Touch H500 moeiteloos elk gewenst label kunt maken.

PT-H500 functies

Download de laatste
label ontwerpen via
Brother Cloud service

Voeg een reeks
geïnstalleerde
symbolen toe aan
uw labels

Voeg kaders toe
aan de tekst

Draagbaar ontwerp
met hoge printsnelheid
en automatisch
snijmechanisme

Eenvoudig in gebruik
met een groot, verlicht
grafisch display

Voeg een logo of
afbeelding toe aan
uw labels

Gebruik stand-alone,
of ontwerp en print
labels op PC of Mac

Werkt op AA
batterijen, optionele
AC adapter en Li-ion
oplaadbare batterij

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-H500 Specificaties
Ga naar www.brother.nl voor gedetailleerde specificaties en de volledige productlijn

PC software

PT-H500 hardware
Meegeleverd

Belangrijkste functies

PT-H500 beletteringsysteem
24 mm zwart op wit tapecassette (4 meter)
Labeldesign-software en cd-rom met printer driver
USB kabel, polsband en gebruikershandleiding

Ondersteunende
besturingssystemen

Algemene functies
Scherm type
PC interface
Printsnelheid
Maximale tape breedte
Maximale print hoogte
Snijmechanisme
Voeding

Labels ontwerpen
Lettertypes
Max. aantal regels per label
Max. aantal tekstblokken
Symbolen
Kaders
Barcodes
Automatische nummering
Kopieën
Verticaal printen
Gedraaide tekst printen
Voorgeprogrammeerde sjablonen
Kabellabel functie

Lettertypes
Printstijlen
Afbeelding importeren
Scherm kopie
Kaders
Barcodes

16 karakters x 3 regels verlicht grafisch LCD
scherm met afdrukvoorbeeld functie
USB 2.0
20 mm / seconde (batterijen)
30 mm / seconde (AC adapter)
24 mm
18,1 mm
Automatisch
AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)
Li-ion oplaadbare batterij (BA-E001)
AC adapter (AD-E001)

Database koppeling
ondersteuning
Microsoft Office® 32-bit
ondersteuning

14 lettertypes ¦ 11 stijlen ¦ 8 tekengrootten (6 - 48 pnt)
7 (op 24 mm tape)
5
618
99
9 protocollen
1-99
1-99
Ja
Ja
18 sjablonen; 24 layout blokken
Ja

Microsoft® Access®, Microsoft® Excel®, csv, mdb, txt
Microsoft® Word® 2003/2007/2010
Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Algemeen
Verbruiksartikelen
Tape ¦ Tape breedte

TZe tape ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm

Optionele accessoires
Batterijen
AC adapter

Geheugen
Maximaal aantal karakters
per label
Label geheugen locaties

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.6 - 10.8
Alle geïnstalleerde True-Type lettertypes
12
JPG, BMP, TIFF en andere populaire formaten
Ja
154
21 protocollen inclusief 1D/2D barcodes

BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij
AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)
AD-E001 AC adapter

Gewicht en afmetingen
280
50

PT-H500

122 mm x 245 mm x 91mm ¦ 830 gram
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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.

