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Print 
opvallende
kleurenlabels
zonder inkt!

Ontwerp en print zelf
kleurenlabels direct vanaf een
computer, smartphone of tablet 
met de compacte VC-500W. 

• Maakt gebruik van ZINK® Zero Ink®
• printtechnologie voor het printen van 

kleurenlabels zonder inkt!
• Labels van 9 mm tot 50 mm breed
• Verbinden met PC of Mac via USB of  met 
• iOS- en Android-apparaten via Wi-Fi.
• AirPrint om snel en eenvoudig te printen 

vanaf mobiele Apple apparaten.
• Gratis label-ontwerpsoftware voor Windows 

en Mac en een handige app voor uw 
smartphone of tablet.



Ontwerp 
labels op een 
PC of mobiele 
apparaat

Voeg foto's, 
kaders en 
tekst toe. Kies 
lettertypen, 
kleuren en 
meer!

P-touch Editor labelontwerp-software  
biedt vele bewerkingsmogelijkheden om 
zo het ideale label voor uw werkplek te 
creëren.

PC en Mac Android en iOS
Brother Color Label Editor maakt via 
Wi-Fi verbinding met de VC-500W op 
uw smartphone of tablet.

• Beschikbaar als gratis download.
• Voeg afbeeldingen toe zoals foto’s of  

bedrijfslogo’s.
• Honderden ingebouwde clipart, symbolen en 

kaders om uit te kiezen.
• Link naar tekst in een Excel- of CSV-bestand 

om gemakkelijk meerdere labels met 
verschillende informatie te printen.

• Beschikbaar als gratis download vanuit de 
Apple App Store of Google Play Store.

• Voeg afbeeldingen toe zoals een foto of een 
bedrijfslogo.

• Veel kleurrijke achtergronden, clipart, kaders 
en fonts om uit te kiezen.

• Creëer, bewerk en print heldere, kleurrijke 
labels direct vanaf uw eigen mobiele apparaat.

• Ondersteunt Apple AirPrint om direct foto’s te 
printen vanuit de galerij van uw mobiele 
apparaat.



Eigenschappen

Breedte Lengte

CZ-1001 rolcassette 9 mm 5 meter

CZ-1002 rolcassette 12 mm 5 meter

CZ-1003 rolcassette 19 mm 5 meter

CZ-1004 rolcassette 25 mm 5 meter

CZ-1005 rolcassette 50 mm 5 meter

CK-1000 reinigingscassette 50 mm 2 meter

Brother kleurenlabel maken gebruik van ZINK® Zero Ink® printtechnologie en zijn verkrijgbaar in 5 
verschillende breedtes. Ontwerp snel en eenvoudig opvallende kleurenlabels zonder inktcartridges. 
Plaats de rolcassette in de printer en maak labels voor het kantoor op andere toepassingen.

Printen
Print technologie ZINK® Zero Ink® printtechnologie
Print resolutie 313 dpi
Maximale afdruksnelheid 8 mm/sec
Labelbreedtes 9, 12, 19, 25, 50 mm
Maximale printbreedte 50 mm
Maximale labellengte 42 cm
Snijmechanisme Automatisch snijmechanisme met label stripfunctie

Verbindingen
USB Versie 2.0 (full speed)
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
AirPrint Ja

Stroomvoorziening
Voeding 100-240V AC 
Type Externe AC adapter

Afmeting en gewicht
Afmetingen 113 mm (B) x 116 mm (D) x 96 mm (H)
Gewicht 0,66 kg

Inhoud verpakking
Meegeleverd VC-500W kleurenlabelprinter

CZ-1004 rolcassette 25 mm x 5 meter
CK-1000 reinigingscassette 50 mm x 2 meter
AC adapter
Netsnoer
USB kabel
Handleiding

Rolcassettes in diverse kleuren

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc. ZINK-handelsmerken zijn eigendom van ZINK Holdings, LLC. Zet- en drukfouten 
voorbehouden. 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
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