D400

Tarratulostin ammattikäyttöön
Helppokäyttöinen työpöytämalli
•
•
•
•

Helposti luettava grafiikkanäyttö
Leveä PC-tyylinen näppäimistö
Suuri tulostuspää

Sisältää muokattavia tarramalleja yleisimpiin käyttötarkoituksiin
• Tulostaa 3,5, 6, 9, 12 ja 18 mm leveille tarranauhoille

www.brother.fi

“Työpaikallani käytetään selkeitä tarramerkintöjä,
jotta tehokkuus säilyy. Helppokäyttöisen
P-touch D400:n edistyneet tarratoiminnot,
käyttäjäystävällinen näppäimistö sekä suuri
tulostuspää tekevät merkinnästä nopeaa."

D400

Luo upeat ja
kestävät tarrat
hetkessä

Hyvä järjestys on työpaikoilla tärkeää jotta kansiot, arkistoidut asiakirjat, varmuuskopiot
ja USB-muistitikut löytyvät hyllyiltä nopeasti. P-touch D400:n leveä käyttäjäystävällinen
näppäimistö, grafiikkanäyttö tulostuksen esikatselulla sekä erityiset toiminnot yleisimpiä
tarramerkintöjä varten tekevät tästä tarratulostimesta erinomaisen työvälineen kiireiseen
toimistoon.

Tulostaa 3,5, 6, 9, 12 ja

Grafiikkanäyttö tulostuksen
esikatselulla

18 mm leveille
tarranauhoille

Valmiina muokattavia
tarramalleja

14 fonttia, 99 tekstikehystä
ja yli 600 symbolia

Käyttäjäystävällinen PCtyylinen näppäimistö

Toimii paristoilla (6 x AA) tai
verkkolaitteella (lisävaruste)

Laminoidut P-touch TZe-tarranauhat - on suunniteltu kestämään
Laminoidut Brother P-touch TZe-tarranauhat koostuvat kuudesta materiaalikerroksesta, jotka muodostavat ohuen ja erittäin
kestävän tarranauhan. Merkit tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä kahden PET-suojakalvon väliin, joka suojaa tekstiä nesteiltä,
hankaukselta, äärilämpötiloilta,kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarranauhat on testattu ääriolosuhteissa, joten voit olla varma, että
korkealaatuiset tarranauhamme kestävät.

Laminoitu

Lämmönkestävä

Vedenkestävä

Haalistumisenkestävä

Hankauksenkestävä

Kemikaalienkestävä

Helposti
irrotettava

Lujastikiinnittyvä

P-touch tarranauhalla
luot selkeät ja
kestävät merkinnät

Kotona, toimistossa, koulussa, myymälässä tai missä tahansa työpisteessä on monia
käyttökohteita kestävälle P-touch tarramerkinnälle. Yleisimpiä käyttökohteita ovat:
Kaapelit ja kytkimet - CD- ja DVD-levyt - USB-muistitikut - Toimistotarvikkeet - Arkistokansiot
- Henkilöstön & vierailijoiden nimikortit - Opasteet - Postitukset - Ilmoitustaulut - Hyllyreunat
- Puhelinvaihteen alanumerot

Tekniset tiedot
Pakkauksen sisältö:
PT-D400 tarratulostin, 18 mm leveä tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 4 m, 6 x AA/LR6 alkaliparistoa, käyttöopas

Tärkeimmät ominaisuudet
Näyttö: LCD-grafiikkanäyttö 16 merkkiä x 3 riviä tulostuksen esikatselulla
Tulostusnopeus: 20 mm / sekunnissa
Tarran maksimileveys: 18mm / Maksimi tulostusleveys: 15,8 mm
Manuaalinen tarraleikkuri
6 x AA alkali/ladattavaa paristoa (LR6/HR6)

Tarrojen luominen
14 fonttia / 10 tekstityyliä / koot 6-42 pistettä. Maksimissaan 5 riviä/tarra.
617 symbolia / 99 kehystä / 9 viivakoodiprotokollaa
Kopiotulostus: 1-9 / Automaattinen numerointi: 1-9 / 10 valmista tarramallia / Toiminto kaapelien merkintään

Muisti
Maksimissaan 80 merkkiä/tarra
50 muistipaikkaa (yhteensä jopa 1100 merkkiä)

Yleistä
TZe-tarraleveydet: 3,5, 6, 9, 12 ja 18 mm
Tarratulostimen mitat & paino: 188 x 177 x 72 mm / 730 g

Lisävarusteet
AD-E001 verkkolaite

Tarkemmat tuotetiedot, sekä koko tuotevalikoimamme löydät kotisivuiltamme www.brother.fi

Yhteystiedot:

Brother Finland, Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin 09 875 921, faksi 09 875 1133
info@brother.fi, www.brother.fi

Tiedot ovat oikein painohetkellä. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Tuotenimet ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai niitä valmistavien yritysten rekisteröimiä tavaramerkkejä. Esitteessä kuvatut
tarramallit ovat vain havainnollistamista varten. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja.

