
Professionele Labelprinter

QL-1050

Always at your side

TOT

BREDE LABELS
102 mm 

HOGE RESOLUTIE AFDRUKKWALITEIT 
 DPI300

 

PRINTSNELHEID VAN 

PER SECONDE
110mm

TOT

PER MINUUT*
69 Labels
* Standaard adreslabels

IDEAAL VOOR GEBRUIK IN:

• Logistiek en magazijn
• Verpakkingsindustrie 
• Evenementen organisatie
• Medisch & Gezondheidszorg
• Productiefaciliteiten
• Kantooromgeving



- Snel printen van hoge kwaliteit labels

- Tot 102 mm brede labels

- Printsnelheid van 110 mm per seconde

- Automatische labelsnijder

- Zelfreinigende printkop

- Ondersteunt meer dan 20 verschillende
formaten voorgevormde en continue lengte
labelrollen

- Label ontwerpsoftware standaard
meegeleverd

- Eenvoudig te installeren rollen

- Aan te sluiten via USB, RS-232 serieel of
de optionele PS-9000 netwerk printserver

- Keuze uit verschillende ingebouwde
lettertypen en barcodes

Mogelijkheden

Perfect voor een uitgebreid aantal toepassingen:

Het printen van barcodes 
Verzendlabels
Markeringslabels
Bezoekers en evenementen badges
Houdbaarheidslabels
Dossiermappen, ordners en organisatie van uw kantoor

Brother labels zijn beschikbaar in veel soorten en maten,
zoals de continue lengte taperollen welke in de door u gekozen
lengte gesneden kunnen worden (van 25 mm tot 3 meter), of
de standaard voorgesneden labels. Onze papier labels zijn
voorzien van een speciale bovenlaag die beschadigingen en
vlekken helpt voorkomen. Onze duurzame plastic filmtapes zijn
sterk en moeilijk te scheuren, de lichte glossy glans op de tape
maakt deze zeer geschikt voor tijdelijke markering. 

Alle taperollen worden geleverd op een houder. Deze zorgt
ervoor dat de labels altijd correct worden geïnstalleerd en het
informeert de machine en software welke labelsoort is
geladen. Hierdoor kunnen de rollen niet verkeerd geplaatst
worden en zorgt de geleider ervoor dat u altijd een rechte
afdruk krijgt ongeacht het formaat waarop u print. Het kan niet
eenvoudiger.

De QL-1050 is de nieuwste aanwinst in de reeks professionele labeloplossingen van
Brother en is uitgerust met vele uitstekende opties, waaronder een brede, hoge
resolutie printkop, dubbele interface en een duurzame automatische labelsnijder



Brother levert de label software standaard mee in de doos, zonder extra
kosten. Met de QL-1050 worden 3 programma’s meegeleverd. U kunt zelf het
beste programma voor uw label printbehoefte kiezen:
• Een eenvoudige ‘selecteer, klik en print’  toevoeging voor het direct afdrukken van labels

vanuit de meest gebruikte Microsoft Office programma’s
• ‘Address Book’ voor adres- en verzendlabels
• P-Touch editor geavanceerde label ontwerpsoftware

P-Touch editor is een desktop publishing programma speciaal ontworpen voor de QL-
1050. Enkele van de belangrijkste functies van dit programma zijn:

BARCODES - 17 industriestandaard barcode protocollen, waaronder 2D barcodes.

DATABASE KOPPELING - moeiteloos koppelt u Microsoft Excel, Access of CSV bestanden
aan een label zodat u automatisch grotere aantallen labels kunt printen. Ideaal voor
bijvoorbeeld magazijn, logistiek en voorraad controle.

CLIP ART/SYMBOLEN - Honderden clipart afbeeldingen en symbolen zijn toegevoegd aan
de software, ideaal voor bijvoorbeeld  het maken van markeringslabels.

AFBEELDINGEN INVOEGEN - Ondersteuning voor de meeste populaire afbeelding
bestandstypen zoals  jpg, bmp, tif en png bestanden, zodat u uw logo of andere speciale
symbolen aan uw labels kunt toevoegen.

AUTOMATISCHE DATUM/TIJD PRINTFUNCTIE - Voeg één of meer tijden en data toe aan
uw label om aan te geven wanneer uw label is geprint. U kunt de software ook uren, dagen,
weken, maanden of zelfs jaren toe laten voegen. Ideaal voor laboratoria en
voedingsindustrie om houdbaarheidsdata aan te geven.

Software voor elk soort gebruik

Oplossingen voor de professionele gebruiker
B-PAC SDK
Voeg de functie label printen toe aan uw bestaande Windows software met het
optioneel verkrijgbare b-PAC SDK (Software Development Kit). b-PAC is een
krachtig gereedschap speciaal ontworpen voor programmeurs en software
ontwikkelaars. Met b-PAC plaatst u tekst en barcodes op uw labelontwerp en
zend dit naar de Windows printer driver. b-PAC is beschikbaar voor download op
http://solutions.brother.com.

DIRECT VERBINDEN MET ANDERE APPARATEN
De QL-1050 kan zelfstandig printen, zonder computer. Ontwerp een label en sla
dit op in het geheugen van de QL-1050, verbind dan een compatibel apparaat
direct via de seriële poort zonder tussenkomst van een computer (zoals barcode
scanners of test apparatuur). Als de machine de tekst of barcode ontvangt zal
deze de data in het gekozen ontwerp plaatsen en uw label printen. Indien nodig
kunt u speciale commando’s toevoegen om de print opties te wijzigen.



QL-1050

Contact:

QL-1050 Technische informatie

Inhoud verpakking

• QL-1050 labelprinter 
• 2x DK starter rol t.w:
- DK11241 40 grote verzendlabels 

(102 mm x 152 mm)
- DK22205 8m continue papier tape-rol

(62 mm x 8 m)

• Label opvanglade
• USB kabel
• AC spanningskabel
• CD-ROM (software/driver/handleiding)
• Snelstart handleiding
• Label gebruikersgids

Systeem vereisten PC

Besturingssysteem

CPU

Geheugen (RAM)

Hard Disk (vrije ruimte)

Interface

Monitor

Overige 

Windows 2000 Pro / XP Pro / XP Home

Minimum Intel Pentium 266 MHz
Aanbevolen 700MHz of hoger

128MB of meer 

70MB of meer

USB 1.1 of hoger /RS-232 9 pin D-Sub

SVGA hoge kleuren of hogere grafische kaart

CD-ROM drive voor installatie

Systeem vereisten Mac

Besturingssysteem

CPU

Interface

Overige 

PowerPC of Intel

OS 10.1-10.4.7  (PowerPC)
OS 10.4.4-10.4.7  (Intel)  

USB 1.1 of hoger

CD-ROM drive voor installatie
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VOORGESNEDEN PAPIEREN LABELS

Onze papieren labels zijn voorzien van een speciale
bovenlaag waardoor ze duurzamer zijn dan standaard
papieren labels. 

VERWIJDERBARE PAPIEREN LABELS 

Eenvoudig te verwijderen, laat geen plak- of andere
resten na.

PLASTIC FILM LABELS

Een ideale oplossing voor tijdelijke markering wanneer
papieren labels niet sterk genoeg zijn. Gebruik de
scheurbestendige plastic film labels in ruimtes waar het
vochtig kan zijn, tevens is deze film bestand tegen lichte
wrijving. Beschikbaar in wit, geel en helder.

Printer Hardware

Afdrukmethode Thermisch
Maximum label breedte 102 mm
Maximum print hoogte 98,6 mm
Maximum label lengte 3 meter (Windows)/1 meter (niet-Windows)
Printresolutie 300 dpi
Maximum printsnelheid 110 mm per seconden | 69 labels per minuut*
Snijmechanisme sensor Ja
Deksel open sensor Ja
Rol formaat detectie Ja
Interfaces USB, serieel (RS-232C)
Afmetingen 170 mm (B) x 220 mm (L) x 147,5 mm (H)
Gewicht 1,7 kg (exclusief DK rol)
Voeding Intern zelfschakelend – 100V-220V AC
Kleur Zwart / zilver
Totaal-/Gebruiksgeheugen 4MB / 2MB
Printkop levensduur** 30km/1300 die-cut rollen
Snijmechanisme 150.000 sneden (continue rol)
levensduur** 300.000 sneden (die-cut rol)

Ingebouwde firmware

Stuurcodes Raster, ESC/P, Label Template

Ingebouwde lettertypen Bit-map lettertype: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham

Outline lettertype: Helsinki, Brussels, Letter Gothic

Tekengrootte Bitmap lettertype: 24 punten, 32 punten, 48punten 

Outline lettertype: 33 punten - 400 punten (22 formaten)

Letterstijlen Vet, Outline, Sterk, Schaduw, Cursief, Verticaal

1D barcode ondersteuning Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, ITF, Code128, EAN128

2D barcode ondersteuning QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix

Directe verbinding en ESC/P sjabloon ondersteuning

Max. labelontwerpen 99

Max. lijnen/ontwerp 1.000

Karakter code set Windows 1252 West Europa

Windows 1250 Oost Europa

Standaard karakter code

Aanpasbare data Tekst, barcode

Object rotatie Ja

Meerdere lijnen Ja

Horizontale tekst uitlijning Ja

Tekst opmaak aanpassingen Verkleinen tot passend, snij tekst, lange tekst, automatische lengte, vrij formaat

Snijmes opties Automatisch snijden (incl. snijden bij x aantal labels), snij op se einde

* Standaard adreslabel ** (cijfers berekend op basis van interne tests Brother, hieruit kan geen garantie worden afgeleid)

Veel verschillende formaten en soorten labels verkrijgbaar

DK-11241 | 102mm x 152mm

DK-11202 | 62mm x 100mm

DK-11208 | 38mm x 90mm

DK-11209 | 29mm x 62mm

DK-11203 | 17mm x 87mm DK-11204 
17mm x 54mm

DK-11218
24mm Ø

DK-11219
12mm Ø

DK-22606 | 62mm x 15.24m

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 - 54 51 251 Fax: 020 – 64 36 495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com 
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle
andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken
van de respectievelijke ondernemingen.


