2030VP
Hållbara etiketter från P-touch
Brother P-touch laminerade TZ-tape ser till att dina etiketter, när de är utskrivna och har tillämpats korrekt, håller i många, många år. TZ-tapen består
av sex materiallager som ger en mycket tunn men extremt hållbar etikett som vi har testat testat till det yttersta mot inverkan av t.ex. nötning, värme
o kyla, kemikalier och solljus. Resultaten visar att Brother P-touch laminerade etiketter utklassar konkurrerande produkter.

Tålig mot
Tålig mot
värme och kyla
vatten

Tålig mot
blekning

Tålig mot
repor

Tålig mot
kemikalier

Laminerad

Hållbara etiketter från P-touch 2030VP
P-touch 2030VP
Vikt (exkl batteries)
Mått (mm)
Tangentbord
Antal tangenter
Kniv
Strömförsörjning
USB-gränssnitt för PC/Mac
uppkoppling
Inbyggd klocka med batteri
backup
Påminnelse av text
LCD-display
Förhandsgranskning av etikett
Tapebredder och typ
Max utskriftshöjd
Utskriftshastighet
Inbyggda teckensnitt
Stilar

Antal ramar
Horisontell justering
Spegelvänd utskrift
Vertikal utskrift
Teckenstorlek (punkter)

P-touch 2030
0.57 kg
164 (W) x 58 (H) x 216 (D)
QWERTY
66
Manuell
6 st AA alkaliska batterier (LR6)
nätadapter (ingår)

Antal skrivbara rader
Max antal textblock
Antal tecken
Antal symboler
Längdinställning för etiketter
Streckkoder

Nej

Autoformat
Antal designmallar i etikettsamling
Minne
Repeterad utskrift
Numrering i nummerföljd
Byte av LCD-språk

Nej
Nej
16 tecken x 1 status- och 2
redigerbara textrader
Ja
3.5, 6, 9, 12, 18 mm TZ tape
15.8 mm
10 mm / sekund
4 (Helsinki / Brussels / Florida /
Calgary)
Normal / Fet / Konturerad /
Skuggad / Solid / Kursiv / Kursiv
fet / Konturerad kursiv / Skuggad
kursiv / Solid kursiv / Vertikal
16
Vänster/ Mitten / Höger/ Justera
Ja
Ja
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42

Byte av enhet (cm/tum)

5
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8
/ EAN-13 / GS1-128 / UPC-A /
UPC-E / I 2-5 / CODABAR
31
55
1 800 tecken (max 9 platser)
1 - 9 kopior
1-9
Engelska, Tyska, Franska,
Holländska, Italienska, Spanska,
Portugisiska, Danska, Norska,
Svenska, Finska, Ungerska,
Tjeckiska, Poliska, Rumänska,
Slovenska, Slovakiska,
Kroatiska, Turkiska
Ja

Ingår i P-touch 2030VP
P-touch 2030VP märkmaskin
Nätadapter
18 mm svart på vit tape (4 m)
Bruksanvisning
Bärväska

P-touch 2030VP
Professionell märkmaskin
Skriv ut hållbara etiketter av hög kvalitet,

Etiketterna visas endast i demonstrationssyfte.
Vissa etikettstorlekar och färger kanske inte finns tillgängliga i alla länder.

upp till 18 mm i bredd, närsomhelst och
vartsomhelst. Den nya ”Etikettkollektion”
funktionen gör vanliga etikettuppgifter
snabba och enkla!

Kontakt:

Brother International Sweden AB
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Telefon: +46 (0)31 734 12 00, Fax: + 46 (0)31 734 12 50
www.brother.se

 Grafisk display med förhandsgranskning av etiketter
 Brett urval av teckensnitt, stilsorter, ramar och
symboler
 18 mm svart på vit tape (4m) och nätadapter ingår
 Skriver ut 3.5, 6, 9, 12 och 18 mm breda etiketter

P-touch 2030VP Funktioner

Skriv ut etiketter från 3.5 mm till 18 mm
i bredd. En mängd etiketter i olika färger,
storlekar och material finns att välja mellan.

Inbyggd kniv för perfekta längder
varje gång – ingen sax behövs

Kan användas med batterier (ingår ej)
eller nätadapter (ingår)

Funktionen för “Etikettkollektionen”
ger dig direkt tillgång till 55
förinställda designmallar på 18 olika
språk. Välj helt enkelt din etikett
på skärmen och skriv sedan ut!

Lättlästa LCD-displayer som visar upp
till två rader text och en praktisk statusrad.

Skriv ut upp till 5 textrader på en
18 mm bred etikett.

Med 4 teckensnitt, 10 stilsorter och 16
ramar att välja mellan, kan varje etikett
anpassas efter hur du vill ha den.

Förhandsgranska din etikett i LCD
-displayen innan du skriver ut.

Hjälp till att organisera din arbetsplats, med hållbara
etiketter i hög kvalitet.

P-touch 2030VP Märkmaskin

Denna kompakta, eleganta ingångsmodell är perfekt för snabb och
enkel märkning på hela kontoret. Skriv ut etiketter från 3.5 mm upp till
18 mm breda och skräddarsy dem genom att lägga till text, symboler
och ramar.

Varje kontor behöver organiseras och med en Brother P-touch
märkmaskin kan du uppnå detta. Genom att tydligt märka mappar,
CD/DVD-väskor och annan kontorsutrustning, kan du hitta
dokumenten och informationen du behöver, snabbt och enkelt.

Dessutom finns det 55 förinställda designmallar inbyggda i maskinen.
Den här ”etikettkollektionen” gör utskrifter av vanliga etiketter enkelt.
Välj helt enkelt den design du vill ha på etiketten, på LCD-displayen
och skriv ut! Inom några sekunder är din etikett redo för användning.

Brother TZ-tape finns i en mängd olika bredder och färger, så du hittar
alltid en som passar dina behov, oavsett märkningsuppgift.

Identifiera alla dina viktiga pappershandlingar med tydlig märkning av mappar

Tydligt märkta objekt hjälper till att öka effektiviteten på kontoret

253 symboler finns tillgängliga för att
kunna användas på dina etiketter.

Förvara dina favoritetiketter i en
av de 10 minnesplatserna för att
direkt kunna ta fram dem när
det behövs

Välj mellan någon av de 32 autoformat
som finns, för enkel märkning av
mappar, CD/DVD fodral etc.

Skapa snygga designade etiketter med funktionen ”Etikettkollektion”
P-touch 2030VP har 55 förinställda designmallar inbyggda. Med endast några knapptryck kan du snabbt titta på varje etikett i den grafiska
LCD-displayen. Välj den etikett du vill ha och skriv ut. Hela processen tar endast några sekunder. Eftersom den redan är översatt till 18 olika
språk, kan varje etikett skrivas ut på ett annat språk än det du använder, när det behövs.

De 55 designmallarna i etikettkollektionen inkluderar skyltning
som vanligen används

Med en mängd olika etikettbredder och färger att välja mellan, finns det
en tape för alla dina behov av märkningar.

P-touch 2030VP

