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Skriv ut
etiketter i färg,
utan bläck

Brother’s kompakta etikettskrivare
VC-500W låter dig skapa och skriva ut
etiketter i valfria färgkombinationer från
din PC, Mac, smartphone eller surfplatta.

• Använder ZINK Zero InkTM Printing Technology för att
skapa etiketter i färg, utan att behöva använda bläck!
• Skriv ut etiketter från 9 mm upp till 50 mm breda.
• USB för utskrift från PC/Mac.
• Wi-Fi för utskrift från PC, Mac, iOS och
Android-enheter.
• AirPrint för enkel utskrift av dina foton från
iOS-enheter.
• Kostnadsfritt etikettredigeringsprogram för Windows
och Mac, och kostnadsfri app för smartphone och
surfplatta.

Designa
etiketter på
din dator eller
mobila enhet

Inget bläck
behövs.
Etikettrullen
ändrar färg när
den skrivs ut!
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iOS /
Android
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PC och Mac
P-touch Editor är programmet för etikettdesign
som ger dig kraftfulla redigeringsverktyg för att
skapa den perfekta etiketten till din arbetsplats.

USB

Wi-Fi

P-touch
Editor 5

AirPrint

Wi-Fi

Color
Label Editor

• Finns för kostnadsfri nedladdning från
Brother.
• Lägg till bilder så som foton eller
företagslogotyper.
• Hundratals inbyggda clipart, symboler och
ramar att välja bland.
• Länka till data som finns i ett Excelkalkylblad eller .csv-fil för att enkelt skriva ut
flera etiketter med varierad information.
• Skriv ut via USB, eller trådlöst via Wi-Fi.

Android och iOS
Brother Color Label Editor ansluts till VC-500W
via Wi-Fi i din smartphone eller surfplatta.

• Finns för kostnadsfri nedladdning från Apple
App Store eller Google Play Store.
• Lägg till bilder så som foton eller
företagslogotyper.
• Många färgstarka bakgrunder, clipart, ramar
och typsnitt att välja bland.
• Skapa, redigera och skriv ut levande
etiketter i klara färger direkt från din enhet.
• Stöder Apple AirPrint som låter dig skriva ut
foton direkt från din kamerarulle.

Brother
tapekassetter
för utskrift i färg

Skapa etiketter i önskad längd
Etiketter finns tillgängliga i 5 olika bredder. Brother
tapekassetter för utskrift i färg använder ZINK Zero-Ink
Printing Technology för att skapa etiketter i färg utan
att behöva använda bläck eller tonerpatroner. Placera
enkelt den kassett du önskar använda i luckan på
maskinens baksida, sedan är det bara att skapa och
skriva ut etiketter för all typ av märkning i hemmet eller
på kontoret.

Kassetter

Bredd
(mm)

Längd
(m)

CZ-1001 tapekassett

9 mm

5m

CZ-1002 tapekassett

12 mm

5m

CZ-1003 tapekassett

19 mm

5m

CZ-1004 tapekassett

25 mm

5m

CZ-1005 tapekassett

50 mm

5m

CK-1000 rengöringskassett

50 mm

2m

Specifikationer och funktioner

Utskrift / Media
Utskriftsteknik

ZINK Zero-Ink Printing Technology

Utskriftsupplösning

313 dpi

Max. utskriftshastighet

8 mm / sekund

Etikettbredd

9, 12, 19, 25, 50 mm

Max. utskriftsbredd

50 mm

Max. utskriftslängd

420 mm

Kniv

Automatisk kniv med hel- och halvklippfunktion

Anslutning
USB

Ver 2.0 (full speed)

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n

AirPrint

Ja

Strömkälla
Ström

100-240V AC

Typ

Extern nätadapter

Mått / Vikt
Mått

113 mm (B) x 116 mm (D) x 96 (H)

Vikt

0,66 kg

Ingår
Ingår

- VC-500W etikettskrivare
- CZ-1004 25 mm x 5 meter tapekassett
- CK-1000 50 mm x 2 meter rengöringskassett
- Nätadapter
- Nätadaptersladd
- USB-kabel
- Dokumentation
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