D400

Funktionsrik märkmaskin
Märkmaskin av bordsmodell med lättanvända funktioner
•
•
•
•
•

Tydlig grafisk display
Tangentbord av PC-modell
Stor utskriftshöjd
Inbyggd, redigerbar design för de vanligaste etikettuppgifterna
Skriver 3.5, 6, 9, 12, och 18 mm breda etiketter

www.brother.se

“Tydligt uppmärkta objekt runt om på kontoret
gör arbetet mer effektivt. P-touch D400 gör
jobbet snabbt och enkelt.”

D400

Skapa hållbara
etiketter på ett
ögonblick

Nyckeln till ett organiserat kontor är att snabbt hitta viktiga objekt såsom arkiverade
dokument, säkerhetskopior, USB-minnen m.m. Med ett stort, lättanvänt tangentbord och
en grafisk display med förhandsgranskning är P-touch D400 den idealiska märkmaskinen
för det upptagna kontoret. P-touch etiketter finns i ett brett urval av färger och storlekar för
att säkerställa att det alltid finns en etikett för uppgiften. Med snabb utskriftshastighet och
utskriftskapacitet producerar du enkelt och snabbt den etikett du behöver.

Grafisk display med
förhandsgranskning

Skriver etiketter från
3.5 - 18 mm

Inbyggd redigerbar
etikettdesign

14 teckensnitt ¦ 99 ramar
Mer än 600 symboler

Lättanvänt tangentbord
av PC-modell

Använder 6 x AA/LR6 batterier
(ingår), eller stömadapter (tillval AD-E001)

P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape finns i många olika färger och storlekar. Den thermiska färgen överförs mellan två skyddande
lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom tapen
har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få en professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

Laminerad

Tålig mot
värme & kyla

Tålig mot
vatten

Tålig mot
blekning

Tålig mot
repor

Tålig mot
kemikalier

Lättaplicerad

Stark
vidhäftning

Tydlig märkning med
hållbara P-touch
etiketter

Runt omkring i hemmet, kontoret, skolan, butiken och på andra arbetsplatser, det finns många
användningsområden för långvarigt hållbara P-touch etiketter. Till exempel:
Kablar & kontakter - CD- och DVD-fodral - USB-minnen - Kontorsmaterial - Arkiveringsmappar
- Personal- & besöksbrickor - Arkivskåp - Brevkorgar - Skyltning - Anslagstavlor - Hyllor Telefonanknytningar.

Specifikationer
Följande ingår
PT-D400 märkmaskin, 18 mm svart på vit laminerad tape (4 m), 6 x AA/LR6 alkaliska batterier, användarguide

Hårdvara
Grafisk display med 16 tecken x 3 linjer med förhandsgranskning
20 mm / sekund utskriftshastighet
Maximal tapebredd: 18 mm / Maximal utskriftshöjd: 15.8 mm
Manuell kniv
6 x AA alkaliska /laddningsbara batterier (LR6/HR6)

Etikettskapande
14 teckensnitt / 10 teckenstilar / 6 till 42 punktstorlekar. Maximalt 5 linjer per etikett
617 symboler / 99 ramar / 9 inbyggda streckkoder
Kopia: 1-9 / Automatisk numrering: 1-9 / 10 etikettmallar / Funktion för kabelmärkning

Minne
Maximalt 80 tecken per etikett
50 minnesplatser (Maximalt 1 100 tecken totalt i alla platser)

Allmänt
TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
Mått: 188 mm (b) x 177 mm (h) x 72 mm (d) / Vikt: 730 g

Tillbehör
AD-E001 Strömadapter

För detaljerad produktbeskrivning och fullt sortiment, vänligen besök: www.brother.se

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda lindgrens Gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
www.brother.se
Alla specifikationer är korrekta vid tidpunkten för tryckning. Brother är ett registrerat varumärke som tillhör
Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Etiketterna är
endast i illustrativt syfte och vissa aspekter kan inte reproduceras på denna modell. Produktspecifikationerna
kan komma att ändras utan förgående meddelande. Med förbehåll för fel och utlämnanden.

