D210VP

Märkmaskin
Stilren och lättanvänd märkmaskin för kontoret
•
•
•
•
•

Levereras med strömadapter, tape och väska
Skriver ut hållbara etiketter i upp till 12 mm bredd
20 mm / sekund utskriftshastighet
Grafisk display för enkel etikettredigering
Skapa dekorativa etiketter med olika mönster

www.brother.se

D210VP

“Tydlig märkning av innehåll i
arkivmappar, arkivskåp, hyllor och
USB-minnen gör vårt kontor mer
effektivt”

Verktyget som håller kontoret organiserat
Tydlig märkning gör arbetsplatsen mer effektiv. Den kompakta designen och de användarvänliga funktionerna gör att du snabbt och
enkelt kan skapa etiketter för CD-fodral, mappar, hyllor, personal-/besöksbrickor och mycket mer. Det breda utbudet av tapekassetter i
olika bredder och färger gör P-touch D210VP nästan oumbärlig.

Strömadapter
Drivs med batterier* eller
strömadapter AD-24ES

Snabb utskriftshastighet

14 teckensnitt / 97 ramar
/ mer än 600 symboler
Sätt din stil på dina
etiketter

Grafisk display
Förhandsgranska din
etikett före utskrift

Skriver 20 mm / sekund

Kompakt och
bärbar design
Perfekt för att dela på
kontoret

Skapa dekorativa etiketter
Inbyggda mallar för
många designalternativ

*Batterier ingår inte

P-touch laminerade etiketter - utformade för att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape består av sex lager material, vilket resulterar i en tunn men ändå extremt stark etikett. Den
thermiska färgen överförs mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning,
temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få en professionell
kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

Laminerad

Tålig mot
värme och 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 - Skyltning - Brevkorgar - Anslagstavlor - Hyllor - Telefonanknytningar.

D210VP Funktioner / specifikationer
Allmänt
Skriver ut 3.5, 6, 9, 12 mm bred TZe-tape
Lättläst grafisk display med 16 tecken, storlek: 27 mm x 18 mm
Ergonomiskt tangentbord
Drivs via medföljande strömadapter, AD-24ES, eller 6 x AAA (LR03 / HR03 Ni-Mh) batterier (ingår inte)

Följande ingår
PT-D210 märkmaskin
12 mm svart på vit laminerad tape (4m)
Strömadapter
Användarguide
Praktisk bärväska

Hårdvara
Snabb utskriftshastighet på 20 mm/sekund
180 dpi utskriftsupplösning för skarp, lättläst text
Max. utskriftshöjd: 9.0 mm
Upp till 2 rader per etikett
Inbyggd manuell kniv
Standard etikettlängd på 30 mm - 300 mm | Mönstrad etikettlängd på 30 mm - 999 mm
Skriv ut upp till 9 kopior av din etikett eller upp till 9 etiketter med automatisk uppräkning

Etikettskapande
Välj mellan 14 olika teckensnitt, 97 ramar och 617 symboler
Välj mellan 3 teckenbredder och 3 teckenhöjder
Vänster / centrerad / höger / justerbar text
27 fasta etikettformat att välja bland

Minne
Skapa etiketter som innehåller upp till 80 tecken per etikett
30 minnesplatser för ofta använda etiketter

Övrigt
20 språk (Engelska, Tyska, Franska, Holländska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Danska, Norska, Svenska, Finska, Tjeckiska, Polska, Ungerska, Rumänska, Slovenska, Slovakiska, Kroatiska, Turkiska, Brasiliansk portugisiska)

Mått och vikt
157 mm (b) x 149 mm (d) x 68 mm (h) | 0.49 kg (utan batterier och tape)

Tillbehör
AD-24ES strömadapter
För detaljerad produktbeskrivning och
fullt sortiment, vänligen besök:
www.brother.se

Brother Sverige
Kontakt:

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 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.

