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P-touch 3600 från Brother är en elektronisk
märkningsmaskin som fungerar lika bra
fristående som kopplad till en PC eller Macintosh.

Med alla de bästa funktionerna i P-touch-serien blir den ett perfekt
märkningsverktyg.
Bland specialfunktionerna märks den nya smarta klippfunktionen
som skriver ut flera etiketter efter varandra men bara till hälften ituklippta. Det ger dig en rad av etiketter som du enkelt lossar och sätter upp efterhand.
Med funktionen Rotera och skriv ut kan du dessutom vrida informationen 90 grader och repetera den så många gånger som det finns
plats till, på den förinställda etikettlängden.
P-touch 3600 har en utskriftshastighet på 20 mm i sekunden och en

Hållbara etiketter

Med navigeringsratten kommer du enkelt och logiskt åt alla funk-

Brothers patenterade TZ-tape har utvecklats för att användas i tuffa

tioner i P-touch 3600. Bland funktionerna märks 10 inbyggda teck-

miljöer. Tester visar att de motstår kraftig nötning, elektrisk

ensnitt, 7 utskriftsformat och 24 utskriftsstorlekar (plus Auto). På den

resistans och långvarig exponering från kemikalier, solljus, vatten

stora LCD-displayen som visar både grafik och text kan du

och extrema temperaturer. Brothers laminattape består av sex

förhandsgranska upp till 20 tecken på 3 rader. Du kan också se hur

olika skikt vilket medför att etiketterna blir tunna men ändå ytterst

teckensnitt, storlekar, bredder, stilar, justeringar, marginaler och

hållbara. Skriften trycks på undersidan av laminatet, mellan två

längder kommer att se ut. Du ser också hur den nya funktionen

lager av plastfilm, och skriften är praktiskt taget oförstörbar.

Rotera och skriv ut förändrar etiketten.

En extra användbar funktion i
skäraren i P-touch 3600 är att den
skriver ut flera etiketter efter
varandra men bara till hälften
ituklippta. Det ger dig en rad av
etiketter som du
enkelt skalar och
sätter upp
efterhand.

Funktionen Rotera och skriv ut
Stor belyst LCD-display för text och grafik
USB-anslutning (version 1.1)

Utskriftskapacitet

Lättanvänd

• Smart skärare

Multifunktionskniv

• Navigeringsratten
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10 inbyggda teckensnitt
24 (+ Auto) utskriftsstorlekar
18 utskriftstyper
449 symboler och bilder
9 streckodstyper
27 mm utskriftshöjd
Skriver ut på upp till 16 rader (36 mm tape)
Utskriftshastighet 20 mm per sekund
Utskriftskvalitet: 360 dpi
Minneskapacitet: 10 240 tecken (maximalt 100 filer)
30 ramar och mönster
Tabb-funktion
Horisontell och vertikal justering
Spegelvänd, vertikal och roterad utskrift
Kopierings- och numreringsfunktion
Valutakonverterare
Automatisk avstängning
Kontrastinställning för LCD-display

PC-programvara
• Levereras med P-touch Editor som gör att du kan använda
ytterligare bilder och effekter plus datorns redan installerade
teckensnitt när du gör dina etiketter.

Du kommer lätt åt att redigera
funktioner som till exempel
teckensnitt, format och
storlekar.

Etikettalternativ
Den laminerade standardtapen finns också som fluorescerande och genomskinlig. Bland specialtaperna finns
olaminerad, matt, kraftigt självhäftande och säkerhetsape.
Alla finns i olika bredder och färger.
• Tapebredder på 6, 9, 12, 18, 24 och 36 mm
• Standardlängd 8 m* (om inte annat anges)

•

upplösning på 360 dpi vilket ger dig högkvalitativa etiketter som
Skyddspapper

hjälper dig att organisera din arbetsmiljö.

Klister (akryl)
Färgskikt

* Ger ungefär 100 etiketter (baserat på 10 tecken och en etikettlängd på 8 cm).

Bas (PET)
Klister (akryl)

Levereras med:

Text
Skyddande laminat (PET) 38 µm

• LCD-display
På den stora LCD-displayen som
visar både grafik och text kan du
förhandsgranska text på upp till 20
tecken på 3 rader. Du kan också se
hur teckensnitt, storlekar, bredder,
stilar, justeringar, marginaler och
längder kommer att se ut. Du ser
också hur den nya funktionen Rotera
och skriv ut förändrar etiketten.

• USB-anslutning
USB-anslutningen ger
snabbare PC-åtkomst.

PT-3600 kan använda sex tapebredder i 22 färgkombinationer som
löser dina mest skiftande behov av professionell etikettering.

Användarhandbok ]
TZ laminattape: 24 mm svart på vit och 36 mm svart på gul
Programvaran P-touch Editor på CD-ROM*
USB-kabel
Nätaggregat (AD-9000)

* Programvaran för Windows® finns tillgänglig på engelska, tyska, franska, holländska,
spanska, italienska, danska, svenska och norska. Programvaran för Macintosh finns
endast på engelska
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Obs! Alla tapefärger finns inte tillgängliga i alla länder.

