
90

Beletteringsysteem

De P-touch 90 is het perfecte 
beletteringsysteem voor thuis 
en op het kantoor. Met het 
compacte ontwerp en de vele 
gebruiksvriendelijke functies is de 
P-touch 90 ideaal geschikt voor 
de hele familie.

 3 verwisselbare frontplaatjes
 Deco Mode functie voor stijlvolle labels
 Keuze uit 7 vrolijke kaders en meer dan 170 symbolen
 Inclusief 12 mm M-231S zwart op wit 
   tapecassette (4m)
 Geschikt voor 9 & 12 mm tapecassettes



Het perfecte beletteringsysteem voor thuis.
Er zijn veel redenen om een Brother P-touch beletteringsysteem in 
huis te halen. Zo maakt u snel en eenvoudig labels voor dossiers, 
ordners, CD’s,  DVD’s, opslagdozen, fotoalbums, adapters, 
broodtrommels, drinkbekers en schoolboeken van de kinderen. 
Als u eenmaal het gemak van P-touch labels ervaren heeft, wilt u 
nooit meer zonder !

Snel, gebruiksvriendelijk en eenvoudig labellen

Het maken van labels met de P-touch 90 vraagt slechts enkele 
seconden! Uw tekst wordt automatisch aan de lengte van het 
label aangepast en dankzij het ingebouwde mesje komt er geen 
schaar meer aan te pas. Zelfs wanneer u gebruik maakt van de 
ingebouwde creatieve opties, bent u keer op keer verzekerd zeker 
van het perfecte label.

Compact ontwerp
Met zijn compacte en lichtgewicht ontwerp, is de P-touch 90 
ideaal geschikt voor gebruik in en rondom het huis.

De P-touch 90 in uw eigen stijl
De Brother P-touch 90 wordt geleverd  met drie verschillend 
gekleurde LCD frontplaatjes, die u eenvoudig zelf  kunt 
verwisselen. De beschikbare kleuren zijn cool blauw, funky groen 
of klassiek zwart, al naar gelang uw stemming.

Ontwerp in een oogwenk stijlvolle labels
Labellen wordt leuk en fantasierijk met de Deco Mode functie ! 
Kies eenvoudig een van de acht Deco Mode ontwerpen, type uw 
tekst in en print binnen enkele seconden een kwaliteitslabel, klaar 
om te plakken.
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P-touch 90

De compacte, 
gebruiksvriendelijke en stijlvolle 
P-touch 90 is dé oplossing voor 
het ordenen van dossiers en 
mappen, maar helpt u ook bij 
het structureren van vele andere 
items in en rond het huis. 

De P-touch 90 beschikt over vele creatieve 
mogelijkheden die u naar eigen wens kunt aanpassen. 

Verander het uiterlijk van uw P-touch 90 met de drie meegeleverde 
frontplaatjes.

Markeer al uw belangrijke papierwerk met duidelijke labels. Herken in een oogwenk de juiste CD of DVD dankzij duidelijke labels.

De ingebouwde Deco Mode functie is een geweldige manier om leuke 
labels te maken

Geef uw labels een persoonlijk tintje door het toevoegen van een 
decoratief kader
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P-touch 90 Technische Specificaties

P-touch 90 Beletteringsysteem

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
Website: www.brother.nl

Inhoud

Inhoud - PT-90 beletteringsysteem
- 12 mm M-231S zwart op wit  
   tapecassete (4m)
- Gebruikersgids

Hardware

Afmetingen 156mm (B) x 111 mm (H) x 56 mm (D)

Gewicht 230 g

Tape breedtes M Tape: 9, 12 mm

Print resolutie 203 dpi

Max. printhoogte  7 mm

Max. printsnelheid 7.5 mm / sec

Tape lengte 30 mm - 300 mm

Snijdmechanisme Handmatig

Toetsenbord QWERTY / AZERTY / QWERTZ

Aantal toetsen 45

LCD display 12 karakters x 1 regel

LCD afmeting 50 mm x 25 mm

Tekst buffer 80

Label geheugen locaties 3

Voeding 6 x AAA alkaline batterijen (LR03 niet 
meegeleverd) Optionele AC adapter 
(AD24ES)

Ingebouwde software

Lettertypes 1

Letterstijlen 8 stijlen: normaal, vet, omlijnd, 
schaduw, Italic, Italic & vet, Italic & 
omlijnd, Italic & schaduw

Aantal karakters 209

Aantal symbolen 173

Karakter afmetingen 2

Karakter breedtes 3

Kaders 7

Onderstrepen Ja

Regels per label 2

Horizontale uitlijning
Automatisch lengte labels: centraal 
uitgelijnd | Vooringesteld lengte 
labels: centraal uitgelijnd

Tab functie Ja

Tape marge instellingen 2

Aantal Deco Mode ontwerpen 8

Automatisch nummeren Nee

Verticaal printen Ja

Aantal label copieen 1 - 9

Print voorbeeld Ja

Automatisch uitschakelen Ja

Eenheid keuze (inch/mm) Ja

Ingebouwde talen 10: Engels, Duits, Frans, Nederlands, 
Italiaans, Spaans, Portugees, Deens,
Noors, Zweeds

Contact:

De P-touch 90 levert maatwerk voor ieder afzonderlijk label en produceert binnen enkele seconden labels van hoogwaardige kwaliteit. 
Met 8 letterstijlen (inclusief schaduw en outline), 8 Deco Mode labelsjablonen en verschillende symbolen en kaders wordt ieder 
label uniek.




