D800W

Professionell märkmaskin
med USB och Wi-Fi
anslutning
Designa och skriva ut hållbara etiketter via ett PCtangentbord och en grafisk display, eller från din
PC, Mac, smartphone eller surfplatta.

• Skriver ut upp till 36 mm breda hållbara etiketter
• Snabb utskriftshastighet med hög utskriftsupplösning
• Trådlös nätverksanslutning låter dig skriva ut från din surfplatta/smartphone
• PC-tangentbord med bakgrundsbelyst LCD display
• Inbyggda etikettmallar för att enkel skapa olika typer av etiketter
• Inbyggd automatisk kniv
• Programvara för PC/Mac och app för iOS/Android
• Integrerat bärhandtag och förvaringsutrymme för bland annat tape och adapter
• Laddningsbart Li-Ion batteri som tillval

www.brother.se

PT-D800W är en professionell
märkmaskin som producerar etiketter
i upp till 36 mm bredd. Lägg till text,
streckkoder, bilder och logotyper på din
etiketter, Vår laminerade tape lämpar sig
för inomhus- såväl som uthomhusbruk
och kommer att hålla i många år. Anslut
via USB eller Wi-Fi för att skapa etiketter
på din PC, Mac, smartphone eller
surfplatta.

Viktiga funktioner
Skriver på 3,5 mm till 36 mm breda etiketter
32 mm maximal utskriftshöjd
360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder
60 mm/sekund utskriftshastighet
USB och trådlös nätverksanslutning
Bakgrundsbelyst grafisk display för snabb och enkel etikettredigering
PC-tangentbrd för enkel textinmatning
Inbyggd automatisk kniv med funktion för halv-klipp
Professionell programvara för etikettdesign för PC/Mac
Länka text från Excel och .csv för enkel serieutskrift
Skriver 1D och 2D branschstandard streckkoder
App för iOS/Android enheter för utskrift från smartphone/surfplatta
Bärhandtag och förvaringsutrymme för portabel användning
Batteripack och laddningsbart Li-ion batteri som tillval

Professionell etikettutskrifter när det
behövs
With a wide range of tape colour combinations and widths,
and high speed/high resolution print capabilities, the PT-D800W
is ideal for cable marking, facilities management, document
archiving, asset labelling and creating on-demand labels
whenever and wherever required. Choose from the many
built-in label creation options, or use USB or Wi-Fi connectivity
to design and print labels from your PC/Mac, or on your iOS/
Android smartphone or tablet.

Snabb och effektiv märkning

PT-D800W producerar upp till 36 mm breda etiketter och
erbjuder kantutskrifter, vilket minimerar marginalerna runt
etiketterna. En utskriftshastighet på upp till 60 mm / sekund
minskar dramatiskt utskriftstiden; lång utskriftstid som
normalt förknippas med andra etikettskrivare. Detta är särskilt
användbart när du använder den avancerade kniven för att
skapa en lång remsa av etiketter som enkelt kan skalas av, en
och en, vilket ser till att etiketterna hålls i rätt ordning.

Tillbehör
PA-BB-003
Batteripack för lithium-ion
batteri

PA-BT-4000LI
Laddningsbart lithium-ion
batteri

Programvara för etikettdesign för PC
och Mac
P-touch Editor erbjuder kraftfull etikett designprogramvara
för Windows och Mac. Här finns avancerade funktioner, som
normalt finns i dyra datorprogram som branschstandard
1D och 2D streckkoder, import av logotyper och annan
grafik. Programvaran ger dig även möjlighet att använda
teckensnitten installerade på datorn. Länka till Microsoft
Excel® kalkylblad eller en CSV-fil för att skriva ut flera etiketter
snabbt och effektivt.

Trådlös anslutning för bästa
flexibilitet
Skapa etiketter från din smartphone eller surfplatta. Med
Brother iPrint & Label appen kan du designa enkla etiketter
i dina iOS eller Android-enheter. Alternativt, om du behöver
identifiera el- och datakablar och utrustning, kan du använda
appen Brother Cable Label Tool snabbt skriva ut etiketter,
för lindning runt kablar, frontplattor, skåp, servrar eller annan
utrustning. PT-D800W kan också anslutas till det trådlösa
nätverket och gör det möjligt för flera användare att skriva ut
etiketter från sin PC eller Mac, när det behövs.

Spara dina egna etikettmallar
och logotyper för användning
närsomhelst
Skapa en etikettmall på datorn och överför den sedan till det
inbyggda minnet i PT-D800W. Med denna kraftfulla funktion
kan du redigera texten innan du skriver ut, och se till att alla
använder samma enhetliga format. Du kan också ladda upp
dina egna bilder som företagslogotyper eller specialsymboler,
för utskrift från datorn.

Bärbar lösning för att skapa etiketter
när det krävs
Med ett tangentbord i samma storlek som en laptop och en
lättläst grafisk display, kan PT-D800W användas på plats
för att direkt kunna skapa hållbara etiketter, vid efterfrågan.
Använd de många inbyggda mallarna, blocklayouterna och
hundratals kontors- och industri symboler, för att snabbt
skapa etiketter för alla användningsområden. Det inbyggda
handtaget och förvaringsutrymmet för taper och strömadapter
innebär att du kan enkelt ta med dig PT-D800W, där så
behövs. Ta med batterikassetten, som finns som tillval, och
det uppladdningsbara li-ion batteripaketet, för etikettutskrifter,
vartsomhelst, närsomhelst.

Laminerade Brother P-touch-etiketter
I motsats till vanliga etiketter består Brother P-touch laminerade TX- och HG taper av sex materiallager, vilket ger en tunn
och extremt stark etikett. Tecknen formas med ett värmeöverföringsbläck och ligger mellan två skyddande PET-lager
(polyesterfilm). Vi har testet dem i extrema förhållanden, för påverkan från slitage, temperaturer, kemikalier och solljus.
Resultatet visar att Brother P-touch laminerade etiketter presterar bättre än konkurrerande etiketter, så du kan lita på att
du får etiketter med professionell kvalitet som håller länge.

Testade i extrema förhållanden
Brother P-touchs laminerade etiketter har testats i laboratorium och en översikt över resultaten finns nedan.
Mer detaljerad information om testerna finns tillgänglig vid förfrågan.

Motståndskraftiga mot temperaturer: laminerade etiketter

Motståndskraftiga mot blekning: laminerade etiketter placerades

utsattes för temperaturer från –80 °C till +150 °C under 240

i blekningskammare som simulerar ett års solljus utan att texten

timmar utan att texten påverkades.

påverkades.

Motståndskraftiga mot vatten och kemikalier: glasplattor med

Motståndskraftiga mot slitage: en slipanordning på 1 kg drogs

laminerade etiketter sänktes ned i vatten och olika kemikalier

över de laminerade etiketterna 50 gånger utan att texten

under två timmar. Texten påverkades inte.

påverkades.

Laminerad

Tålig mot
värme och kyla

Tålig mot
vatten

Tålig mot
blekning

Tålig mot
repor

Tålig mot
kemikalier

Lättaplicerad

Stark
vidhäftning

TZe-tape urval
3,5 mm

6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm

TZe-111

TZe-121

TZe-141

TZe-151

TZe-161

TZe-211

TZe-221
TZe-222
TZe-223
TZe-325
TZe-421

TZe-145
TZe-241
TZe-242
TZe-243
TZe-344
TZe-345
TZe-441

TZe-251
TZe-252
TZe-253
TZe-354
TZe-355
TZe-451

TZe-261
TZe-262
TZe-263

TZe-315

TZe-131 / 131S*
TZe-132
TZe-133
TZe-135
TZe-231 / 231S*
TZe-232
TZe-233
TZe-334
TZe-335
TZe-431
TZe-435
TZe-531
TZe-535
TZe-631 / 631S*
TZe-731

TZe-551
TZe-555
TZe-651
TZe-751

TZe-561

Standard laminerad (8 m / *4 m)

TZe-521
TZe-611

TZe-621
TZe-721

TZe-541
TZe-641
TZe-741

TZe-365
TZe-461

TZe-661

Fluorescerande laminerad - 5 m
TZe-B31
TZe-C31

TZe-B51
TZe-C51

Matt laminerad - 8 m / **5 m)
TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**
Metallic laminerad - 8 m
TZe-M921

TZe-M931

TZe-M951

TZe-M961

TZe-N221

TZe-N231

TZe-N241

TZe-N251

TZe-FX221
TZe-FX621

TZe-FX231
TZe-FX631

TZe-FX241
TZe-FX641

TZe-FX251
TZe-FX651

TZe-FX261
TZe-FX661

TZe-S121
TZe-S221
TZe-S621

TZe-S131
TZe-S231
TZe-S631

TZe-S141
TZe-S241
TZe-S641

TZe-S151
TZe-S251
TZe-S651

TZe-S261

TZe-FA3

TZe-FA4B

Olaminerad - 8 m
TZe-N201
Flexible ID laminerad - 8 m
TZe-FX211
TZe-FX611
Extra stark fästförmåga laminerad - 8 m
TZe-S211
Tygtape - 3 m
Säkerhetstape laminerad - 8 m
TZe-SE4

HSe krympslang (1.5 m)
5,8 mm

8,8 mm

11,7 mm

17,7 mm

23,6 mm

HSe-211

HSe-221

HSe-231

HSe-241

HSe-251

FLe stansad tape (72 etiketter)
45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Tapesortiment kan variera från land till land)

Specifikationer
Allmänt
Skriver upp till 36 mm breda etiketter | 32 mm maximal utskriftshöjd
360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder
60 mm/sekund utskriftshastighet
Inbyggd automatisk kniv
4 mm minimum utskriftslängd | 1 meter maximal utskriftslängd
Bakgrundsbelyst grafisk LCD display - 17 tecken x 4 linjer
Inbyggd funktion för att lägga till datum/tid på etiketterna
Löstagbart tangentbord i full storlek

Trådbunden nätverksanslutning
USB: Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protokoll) | Mac (USB 1.0, 2.0 protokoll)

Trådlös nätverksanslutning
Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc läge: IEEE802.11b | Infrastrukturläge: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Etikettskapande (inbyggda funktioner)
14 typsnitt med 12 teckenstilar
99 ramar och 465 symboler
Textminne på 1 500 tecken per etikett
99 minnesplatser för de mest använda etiketterna
35 label auto formats and 32 block layouts to speed up label design
Funktioner för uppmärkning av kablar, frontpanel, kopplingspaneler och strömbrytare

Etikettskapande (PC/Mac)
P-touch Editor, programvara för etikettdesign
Länk till sparad data i Microsoft® Excel® (Windows®) och .csv (Mac) filer, att importeras till din etikett
Välj bland alla installerade teckensnitt på din PC/Mac
Stöd för de vanligaste bilformaten (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
Lägg till ramar och symboler till din etikett
Stöd för branschstandard streckkodsprotokoll

Etikettskapande (iOS/Android)
iPrint&Label, app för etikettskapande
Cable Label Tool, app för enkel märkning av kablar, frontpanel, kopplingspaneler och strömbrytare

Streckkoder som stöds:
1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Mått och vikt
337 mm (b) x 188 mm (d) x 173 mm (h) | 3,4 kg

Följande ingår
36 mm svart på vit laminerad tape (8 m)
Strömadapter
2 x USB-kabel (för anslutning till PC/Mac och medföljande tangentbord)
Bruksanvisning

Tape typer
TZe-tape: 3,5 mm - 36 mm
HSe krympslang: 5,8 mm - 23,6 mm
FLe stansad tape: 45 mm x 21 mm

Systemkrav
Operativsystem: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
Hårddiskutrymme: Windows®: More than 70MB | Mac: More than 500MB
Systemminne: As per operating system requirements
Microsoft® Office® stöd för P-touch-tillägg:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States
and/or other countries. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda lindgrensgata 6b, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
Webbsida, www.brother.se - e-post, info@brother.se

