
H105

Märkmaskin 

Organisera enkelt kontorets 

mappar, CD-fodral, hyllor och 

andra föremål med handhållna 

P-touch H105. 

- Lättanvänd automatisk designfunktion

- 9 teckensnitt ¦ 178 symboler ¦ 7 ramar

- Levereras med 12 mm svart på vit tape

- Skriver ut 3.5, 6, 9 & 12 mm bred tape

www.brother.se



Identifiera din viktiga information med 
märkmaskinen P-touch H105.

H105



Organisera kontoret med P-touch H105

Öka din effektivitet genom att se till att saker som mappar, CD-fodral, hyllor, arkiveringsskåp och 

personliga ägodelar är tydligt uppmärkta med en Brother P-touch etikett. Den handhållna och 

kompakta P-touch H105 är idealisk för användning på kontoret. Med ett brett utbud av tapekassetter  

i olika bredder och färger blir P-touch H105 nästan oumbärlig.

9 teckensnitt
Betona din text med ett 
teckensnitt

AC adapter
Använder batterier eller 

AD-24ES adapter*

Designa kreativa etiketter
Med automatisk 

designfunktion eller  
Deco Mode funktionen

Över 170 symboler 
Betona ditt meddelande

Lätt och  
kompakt design

Ergonomisk design som är 
lätt att hålla och använda

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.

Tydlig display
Förhandsgranska innan  
du skriver ut

Mjuka tangenter
Skriv snabbare och  
mer noggrant

7 ramar
Anpassa dina etiketter 

med en ram

* Extra tillbehör



Kontakt:

Följande ingår

Hårdvara

Följande ingår - PT-H105 märkmaskin

 - 12 mm svart på vit laminerad tape (4m)

 - Bruksanvisning 

Mått (mm) 110(b) x 207(h) x 59(d)

Vikt 390g

Tapestorlekar TZe tape: 3.5, 6, 9, 12 mm

Utskriftsupplösning 180 dpi

Max. utskriftshöjd 9.0 mm

Utskriftshastighet 20 mm / Sek

Kniv Knivblad

Tangentbord ABC

Antal tangenter 54 knappar

LCD display 12 tecken x 1 linje

LCD storlek  58 mm x 22 mm

Antal tecken Max 80 tecken

Text minne 720 tecken (9 platser x 80 tecken)

Drivs med 6 x AAA (LR03) alkaliska batterier (medföljer inte)

 AD-24ES AC adapter (medföljer inte)

Tekniska specifikationer

Tydlig märkning med hållbara P-touch etiketter

Inbyggd programvara

Inbyggda teckensnitt 1 teckensnitt

Symboler 178

Teckenstorlekar 3 storlekar

Teckenbredder 3 bredder (bred, medium, kondenserad)

Teckenstilar 9

Ramar 7 ramar

Understrykning Ja

Max. antal linjer 2 linjer

Horisontell justering Automatiskt etikettlängd: vänsterjusterad 

 Fast etikettlängd: centrerad

Förinställt format (autoformat) Ingen

Tapelängd inställning Ja (30 - 300 mm)

Tapemarginal inställning Ingen, smal, halv, full, kedjeutskrift

Tabfunktion Nej

Antal Deco Mode-design 12 design

Antal automatisk designs 9 + slumpmässig

Kabelmärknings funktion Ja

Automatisk numrering Nej

Spegelvänd utskrift Nej

Vertikal utskrift Ja

Repeterad utskrift Ja (1-9)

Förhandsgranska Ja (verklig förhandsgranskning av text och etikettlängd)

Automatisk avstängning Ja

Måttenhet Ja (tum/mm)

Språk  20 språk: (Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Portugisiska,  

Italienska, Holländska, Danska, Norska, Svenska, Finska,  

Ungerska, Tjeckiska, Polska, Rumänska, Slovenska,  

Slovakiska, Kroatiska, Turkiska, Brasiliansk Portugisisk)

Runt omkring 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 Kontorsmaterial Arkiveringsmappar Arkivskåp  

Personal- och besöksbrickor Skyltning Brevkorgar Anslagstavlor Hyllor Telefon anknytningar

Etiketterna visas endast för illustration, och vissa aspekter kan inte reproduceras i modellen.  

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Med förbehåll för fel och utlämnanden.
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