
2730VP

P-touch 2730VP 
Professioneel PC 
beletteringsysteem 
Print op elke gewenste plaats en tijdstip, 
duurzame labels van hoge kwaliteit tot 24 mm 
breed met het PT-2730VP beletteringsysteem. 
Dankzij de vele gebruiksvriendelijke functies is 
het maken van uw eigen labels nog nooit zo 
eenvoudig geweest !

P-touch 2730VP Technische specificaties

Contact:

  Zowel stand-alone als via uw PC te gebruiken
  Duidelijk verlicht grafisch LCD display.
  Inclusief 24 mm tapecassette, AC adapter en  
    handige opbergkoffer.
  Print labels van 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm breed.

De getoonde label ontwerpen dienen slechts ter illustratie.
Sommige labelmaten en kleuren zijn niet in alle landen beschikbaar.

P-touch 2730VP

Gewicht (exclusief batterijen)
Afmetingen (mm)
Toetsenbord
Aantal toetsen 
Snijmechanisme
Voeding

USB-interface voor PC / Mac 
verbinding
datum en tijd printfunctie
met batterij back-up
Auto aanvullen
LCD display
Label preview
Tape breedtes
Maximum Print Hoogte 
Print snelheid
Lettertypes

Printstijlen

Aantal kaders 
Horizontale uitlijning
Spiegelbeeld printen
Verticaal printen
CHR maat (Pts)
Meervoudige regels printen
Maximum aantal tekstblokken
Aantal karakters
Aantal symbolen
Labellengte instelling  
Barcode printen / formaten

Auto formaten
Aantal label collectie ontwerpen

Tekstgeheugen
Kopieën printen
Sequentiële nummering
LCD taal veranderen

Eenheid instellen (cm/inch)

0,88 kg
177 (B) x 71 (H) x 283 (D)
QWERTY
68
Automatisch
8 x AA Alkaline batterijen (LR6)  
AC Adapter (meegeleverd)

Ja

Ja
Ja
Verlicht display van 3 regels x 16 tekens
Ja
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm TZ tape
18,0 mm
10 mm / sec
(Helsinki / Brussels / Florida / 
Calgary / US / Los Angeles / San 
Diego / Belgium)
Normaal / vet / outline / schaduw / 
solid / italic / italic vet / italic outline / 
italic schaduw / italic solid / verticaal 
20
Links / gecentreerd / rechts / uitvullen
Ja
Ja
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42 /48
7
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm 
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 / 
EAN-13 / GS1-128 / UPC-A / UPC-E 
/ I-2/5 (ITF) / CODABAR
 
42
55 + 20 extra ontwerpen te 
downloaden via internet
2800 karakters in 99 bestanden
1 - 99 kopieën
1 - 99 nummers
Engels, Duits, Frans, Nederlands, 
Italiaans, Spaans, Portugees, 
Deens, Noors, Zweeds, Fins, 
Hongaars, Tsjechisch, Pools, 
Roemeens, Sloveens, Slowaaks, 
Kroatisch, Turks
Ja

Systeemvereisten     

Besturingsysteem

Interface

Benodigde hard disk ruimte

Geheugen vereisten

Grafische kaart

Microsoft office ondersteuning  
voor P-touch add-in

Microsoft Windows XP SP3 of hoger
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows 7
Mac OS X 10.4.11 - 10.6
Windows: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Windows: 70 MB of meer
Mac: 100 MB of meer
Windows XP: Meer dan 128 MB 
Windows Vista: Meer dan 512 MB
Windows 7: Meer dan 1 GB (32-bit) 
of 2GB (64-bit)
Mac OS X 10.4.11: 256 MB of meer
Mac OS X 10.5.x: 512 MB of meer 
Mac OS X 10.6: 1 GB of meer
SVGA/hoge kleuren of hoger
Cd-ROM/Dvd-ROM drive

Microsoft Word 
2002/2003/2007/2010
Microsoft Excel  
2002/2003/2007/2010
Microsoft Outlook  
2002/2003/2007/2010

P-touch 2730VP bijgeleverd

P-touch 2730 beletteringsysteem
AC adapter
Tapecassette 24 mm (4 meter zwart op wit gelamineerde tape)
Opbergkoffer
USB kabel
Gebruiksaanwijzing
Software/ driver Cd-ROM

Duurzame P-touch labels
 
De Brother P-touch gelamineerde TZ-tapes zorgen ervoor dat uw labels, 
eenmaal geprint en correct gebruikt, vele jaren mee gaan. De slijtvaste en 
krasbestendige TZ-tape bestaat uit zes lagen dun, maar uiterst duurzaam 
materiaal en is getest onder invloed van slijtage, temperatuur, chemicaliën en 
zonlicht. Testresultaten wijzen uit dat Brother P-touch gelamineerde labels beter 
presteren dan die van onze concurrenten.

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Telefoon: 020 – 54 51 251   Fax: 020 – 64 36 495
www.brother.nl



Verhoog de productiviteit binnen het kantoor dankzij 
overzichtelijke labels. 
 
De P-touch 2730VP is een stijlvol en compact beletteringsysteem 
waarmee u kwalitatieve en slijtvaste labels creëert tot 24 mm breed. 
Dit gebruiksvriendelijke beletteringsysteem is zowel te gebruiken vanaf 
uw PC, als stand-alone met behulp van het ingebouwde toetsenbord 
en het overzichtelijke LCD display.

Label en identificeer de inhoud van orders, archiefkasten, 
kabels, Cd / Dvd 's, rekken, briefpapier, naamkaartjes en andere 
kantoorbenodigdheden, of gebruik de labels voor het maken van 
informatie en aanduidingbordjes en bewegwijzering binnen uw 
kantoor.

Brother P-touch labels zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid 
aan breedtes en kleuren, zodat u  voor elke toepassing een geschikt 
label zult vinden.

P-touch 2730VP Beletteringsysteem 

De PT-2730VP beschikt over een overzichtelijk en duidelijk verlicht LCD 
display en kan zowel op een PC als een Mac worden aangesloten, 
zodat u met behulp van  de bijgeleverde software eenvoudig en snel 
uw eigen labels kunt creëren.

Daarnaast zijn er 42 voorgeprogrammeerde formaten beschikbaar 
voor algemene labels (zoals voor ordners, Cd/Dvd hoesjes, enz.) 
Tevens kunt u via de label collectie-functie ook nog tot wel 75 vooraf 
ontworpen labels op het LCD display bekijken en direct afdrukken.

Andere functies, zoals de ingebouwde datum en tijd printfunctie en 
auto aanvullen, zorgen ervoor dat u eenvoudig en snel de door u 
gewenste labels kunt creëren. De PT-2730VP is een zeer waardevolle 
en bijna onmisbare tool bij het ordenen en organiseren van diverse 
items binnen het kantoor.

Maak stijlvolle grafische labels met de label collectie-functie

De P-touch 2730VP heeft 55 standaard ingebouwde labels waaruit u kunt kiezen. Met slechts enkele toetsaanslagen kunt u het gekozen label op 
het LCD display bekijken en deze vervolgens uitprinten. Het hele proces is razendsnel en neemt slechts enkele seconden in beslag. Het gekozen 
label kan, indien dit nodig is, geprint worden in één van de 18 verschillende talen.

Naast deze ingebouwde ontwerpen, kunt u via internet nog veel meer ontwerpen bekijken en indien gewenst kunt u 20 ontwerpen downloaden, 
en via uw PC* opslaan in het geheugen van de PT-2730VP.

* Alleen mogelijk via Windows 

P-touch 2730VP functies

P-touch 2730VP

Creëer op maat gemaakte labels met behulp van de  

meegeleverde labelontwerp-software

De 55 standaard labelontwerpen bevatten veelgebruikte aanduidingenDuidelijk gelabelde documenten helpen bij het verbeteren  

van de efficiëntie binnen het kantoor

Met een breed assortiment aan label breedtes en kleuren, is er  

een geschikte tape voor elke toepassingen.

Bekijk vooraf uw label op het LCD 
display voordat u deze afdrukt.

Kies één van de 42  
voorgeprogrammeerde formaten, voor  

het snel en eenvoudige labellen van  
dossiermappen, Cd / Dvd-hoesjes, etc.

Voeg de huidige datum of tijd toe op uw label  
- ideaal bij het archiveren van documenten.

Er zijn 253 symbolen beschikbaar om toe te  
voegen aan uw labels.

Werkt op batterijen (niet meegeleverd) of  
AC adapter (bijgeleverd)

Labels afdrukken vanaf uw PC of Mac met  
behulp aan de ingebouwde USB-poort.

U kunt kiezen uit  8 verschillende lettertypen,  
10 stijlen en 20 frames, zodat u elke label  
individueel kunt afstemmen.

Een gemakkelijk te lezen verlicht LCD  
display van 3 regels.

Print labels van 3,5 mm tot 24 mm breedte.  
Er is grote verscheidenheid van labelkleuren,  
maten en materialen beschikbaar.

Elk label wordt gesneden op de juiste  
lengte, dankzij het ingebouwde  

automatische snijmechanisme.

De speciale label collectie-functie geeft  
u direct toegang tot de 55 standaard 

ingebouwde labelontwerpen in  
18 talen (+20 extra ontwerpen te  

downloaden via internet). Maak snel  
en eenvoudig een keuze uit één van  
de standaard labels en druk deze af.

Dankzij auto aanvullen worden eerder  
gebruikte woorden automatisch voor u 

aangevuld. Dit bespaart een hoop tijd bij  
het afdrukken van labels met dezelfde tekst.

Print tot 7 regels tekst op een label  
van 24 mm breed.
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Grafische kaart
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voor P-touch add-in
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Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed)
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Mac OS X 10.4.11: 256 MB of meer
Mac OS X 10.5.x: 512 MB of meer 
Mac OS X 10.6: 1 GB of meer
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AC adapter
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Duurzame P-touch labels
 
De Brother P-touch gelamineerde TZ-tapes zorgen ervoor dat uw labels, 
eenmaal geprint en correct gebruikt, vele jaren mee gaan. De slijtvaste en 
krasbestendige TZ-tape bestaat uit zes lagen dun, maar uiterst duurzaam 
materiaal en is getest onder invloed van slijtage, temperatuur, chemicaliën en 
zonlicht. Testresultaten wijzen uit dat Brother P-touch gelamineerde labels beter 
presteren dan die van onze concurrenten.

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Telefoon: 020 – 54 51 251   Fax: 020 – 64 36 495
www.brother.nl


