2730VP
P-touch 2730VP Tekniska specifikationer
Specifikationer
Vikt (exkl batterier)
Mått (mm)
Tangentbord typ
Antal tangenter
Kniv
Strömförsörjning
USB gränssnitt för PC/Mac
anslutning
Inbyggd klocka med batteribackup
Påminnelse av text
LCD
Förhandsgranskning
Tapebredder och typ
Maximal utskriftshöjd
Utskriftshastighet
Inbyggda teckensnitt

Stilar

Antal ramar
Horisontell justering
Spegelvänd utskrift
Vertikal utskrift
Teckenstorlek (punkter)
Antal skrivbara rader
Max antal textblock
Antal tecken
Antal symboler
Längdinställningar av etiketter
Streckkoder / format

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

Byte av enhet (cm/tum)

Hållbara etiketter från P-touch
0.88 kg
177 (B) x 70 (H) x 238 (D)
QWERTY
68
Automatisk
8 x AA alkaliska batterier (LR6)AC
adapter (ingår)
Ja
Ja
Ja
16 tecken x 3 rader med
bakgrundsbelysning
Ja
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm TZ tape
18.0 mm
10 mm / sekund
8 (Helsinki / Brussels / Florida /
Calgary / US / Los Angeles / San
Diego / Belgium)
Normal / Fet / Konturerad / Skuggad /
Solid / Kursiv / Kursiv fet / Konturerad
kursiv / Skuggad kursiv / Solid kursiv /
Vertikal
20
Vänster/ Mitten / Höger/ Justera
Ja
Ja
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42 /48
7
5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 /
EAN-13 / GA1-128 / UPC-A / UPC-E
/ I 2-5 / CODABAR
42
55 + 20 nedladdningsbara från Internet
2 800 tecken i 99 filer
1 - 99 kopior
1 - 99
Engelska, Tyska, Franska,
Holländska, Italienska, Spanska,
Portugisiska, Danska, Norska,
Svenska, Finska, Ungerska,
Tjeckiska, Poliska, Rumänska,
Slovenska, Slovakiska,
Kroatiska, Turkiska
Ja

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 formar en tunn men extremt hållbar etikett som vi har testat
i extrema miljöer, såsom nötning, värme o kyla, kemikalier och solljus. Resultat
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

Systemkrav
Operativsystem

Gränssnitt
Hårddiskutrymme, krav
Minneskrav

Grafikkort

Microsoft office stöd för
P-touch tillägg

Microsoft Windows XP SP3 eller
högre
Microsoft Windows Vista Microsoft
Windows 7Mac OS X 10.4.11 - 10.6
Windows: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed)
Windows: 70MB eller mer
Mac: 100MB eller mer
Windows XP: Mer än 128 MB
Windows Vista: Mer än 512 MB
Windows 7: Mer än 1 GB (32-bit)
eller 2GB (64-bit)Mac OS X 10.4.11:
256MB eller mer Mac OS X 10.5.x:
512MB eller mer Mac OS X 10.6:
1GB eller mer
SVGA/High colour eller högre
CD-ROM/DVD-ROM enhet
Microsoft Word
2002/2003/2007/2010
Microsoft Excel
2002/2003/2007/2010
Microsoft Outlook
2002/2003/2007/2010

Ingår i P-touch 2730VP
P-touch 2730 märkmaskin
Nätadapter
24mm svart på vit tapekassett (4m)
Bärväska
Bruksanvisning
USB-kabel
Programvaror/drivrutiner CD-skiva

P-touch 2730VP
Professionell märkmaskin

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

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

Skriv ut hållbara etiketter av hög kvalitet,
upp till 24 mm i bredd, även från din PC.
Med många lättanvända funktioner har
det aldrig varit lättare att göra etiketter,
närsomhelst och varsomhelst!

 PC anslutning – designa och skriv ut etiketter
från din PC
 Lättläst bakgrundsbelyst grafisk LCD-display
 24 mm svart på vit tape (4m) och nätadapter ingår
 Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm breda etiketter

P-touch 2730VP Funktioner

Inbyggd automatisk kniv för korrekt
längd på varje etikett.

Skriv ut etiketter från 3.5 mm till 24 mm
i bredd. En mängd etiketter i olika färger,
storlekar och material finns att
välja mellan.
Skriv ut etiketter från din PC eller Mac
via den inbyggda USB-porten.

Påminnelse av text-funktionen
föreslår tidigare skrivna ord,
tidsbesparande när du skriver
många etiketter med samma text.

Drivs med batterier (ingår ej) eller
nätadapter (ingår)

Funktionen för “Etikettkollektionen”
ger dig direkt tillgång till 75
förinställda designmallar på 18 olika
språk. Välj helt enkelt din etikett på
skärmen och skriv sedan ut!

Stor, lättläst bakgrundsbelyst
LCD-display på tre rader.
Med 8 teckensnitt, 10 stilsorter och 20
ramar att välja mellan, kan varje etikett
anpassas efter hur du vill ha den.

Skriv ut upp till 7 textrader på en
24 mm bred etikett.
Förhandsgranska din etikett i
LCD -displayen innan du skriver ut.

Öka produktiviteten genom att tydligt märka upp hela
ditt kontor.

P-touch 2730VP märkmaskin

P-touch 2730 är en kompakt, elegant lättanvänd märkmaskin som
kan skriva ut upp till 24 mm breda etiketter i hög kvalitet. Du kan skriva
ut från din PC eller genom att använda maskinens tangentbord och
display.

Med en tydlig lättläst bakgrundsbelyst LCD-display och möjligheten att
skriva ut etiketter direkt från din PC eller Mac med hjälp av medföljande
designprogramvara, har den här avancerade märkmaskinen funktioner
som gör skapandet av etiketter enkelt.

Märk upp och identifiera innehållet i arkivmappar, arkivskåp, kablar,
CD/DVD-fodral, hyllor, brevkorgar, namnskyltar och inventarier, eller gör
olika informationsskyltar runt om på kontoret.

P-touch 2730VP har 42 förinställda format för vanliga märkbehov
(såsom arkivmappar / CD-fodral m.m.), dessutom finns funktionen
”Etikettkollektion” som ger dig upp till 75 fördesignade etiketter som
du kan visa i displayen och sedan skriva ut önskad design.

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

Andra funktioner såsom inbyggd klocka och påminnelse av text
förenklar skapandet av etiketter, P-touch 2730VP är ett ovärderligt
verktyg att ha på kontoret.

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

Välj mellan någon av de 42
autoformat som finns, för enkel
märkning av mappar, CD/DVD
fodral etc.

Lägg till aktuellt datum eller tid på din
etikett – idealiskt vid arkivering
av dokument.

Skapa snygga designade etiketter med funktionen ”Etikettkollektion”
P-touch 2730VP 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.
I tillägg till dessa inbyggda designmallarna, kan du se många fler på Internet, du kan sedan ladda ner 20 av dessa till minnet i P-touch 2730VP
via din PC*.
*Endas via PC med Windows

Skapa helt egendesignade etiketter med den lättanvända
medföljande programvaran för etikettdesign

Tydligt uppmärkta arkiv ökar effektiviteten på kontoret

De inbyggda designmallarna i etikettkollektionen innehåller
skyltar som ofta används

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

P-touch 2730VP

