H110

Håndholdt
Merkemaskin
Med P-touch H110 er det enkelt å organisere permer,
arkivmapper, CD-cover, hyller og andre elementer på
kontoret.
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at your side

• 	Lag holdbare, fargerike etiketter på noen sekunder
• 	10 skriftstiler, 253 symboler, 15 rammer
• 	Inkl. 12 mm sort på hvit tape
• 	Skriver ut i 3.5, 6, 9 og 12 mm bredde

H110

“Med P-touch H110 holdes
mitt kontor organisert,
slik at jeg enkelt og raskt
finner igjen arkivmapper,
oppbevaringsbokser og
andre elementer”

Organiser ditt kontor
med P-touch H110

Bli mer effektiv ved å enkelt identifisere viktige elementer som arkivmapper, CD-cover, hyller
og personlige eiendeler ved tydelig merking med P-touch etiketter. Den kompakte håndholdte
P-touch H110 er ideell for bruk rundt om på kontoret. Med et stort utvalg av tape i forskjellige
bredder og farger, vil du fort finne P-touch H110 uunnværlig.

Lettlest skjerm
Med forhåndsvisning av tekst før
utskrift.

Kompakt design
Ergonomisk design som
gjør den lett å holde

3 skriftyper og 10 skriftstiler
Gi etikettene et personlig preg.

Funksjon for kabelmerking
Identifiser ditt utstyr ved
å merke dine kabler.

Brukervennlig QWERTY tastatur
Enkel og rask inntasting av tekst.

15 rammer
Sett ditt personlige preg på
etiketten med dekorative rammer.

AC strømadapter
Spar på batterikostnadene ved å
bruke strømadapter (tilbehør).

Over 250 symboler
Inkluder symboler på etikettene
for å understreke ditt budskap.
*Batterier er ikke inkludert

P-touch laminerte
etiketter - designet
for å vare

Brother P-touch laminert TZe-tape består av seks lag materiale, som gir en tynn men ekstremt
slitesterk etikett. Skrift påføres termisk og legges mellom to beskyttende lag PET (polyesterfilm), som
beskytter teksten mot væske, slitasje, temperaturer, kjemikalier og sollys. Alle tapene er testet til det
ekstreme og designet for å vare, så du kan være trygg på at du får en profesjonell kvalitetsetikett.

Enkelt å identifisere elementer med en slitesterk P-touch etikett
Rundt om i hjemmet, på kontoret, på skolen, i butikk og på andre arbeidsplasser er det mange bruksområder for langvarig, holdbare
P-touch etiketter, som for eksempel:
Kabler og kontakter - CD-er og DVD-er - USB minnepinner - kontorutstyr - arkivmapper - arkivskap - navneskilt til ansatte og
besøkende - skilting - posthyller - oppslagstavler - hyllemerking - telefonlister.

PT-H110 Funksjoner / spesifikasjoner
Maskin
16 tegns grafisk LCD skjerm med forhåndsvisning
Benytter 6 x AAA batteri (LR03 alkaliske eller HR03 oppladbar Ni-MH)
Mulighet for AC strømadapter som tilbehør
QWERTY tastatur for rask inntasting av tekst

Etikettutskrift
Skriver ut etiketter i opp til 12 mm bredde
Maks. utskriftshøyde 9 mm
180 dpi utskriftsoppløsning for klare lettleste etiketter
Rask utskriftshastighet på 20 mm/sek.
Manuell tapekutter
Minimum etikettlengde: 30 mm / maksimum etikettlengde: 300 mm
Skriver ut 2 linjer per etikett
Kopiutskrift: 1-9
Speilvendt utskrift for å lage etiketter egnet for å sette på innsiden av dører eller vinduer
Vertikal utskrift

Etikettdesign
3 skrifttyper, 10 skriftstiler og 3 tegnstørrelser for kreativ merking
253 symboler
15 dekorative rammer
15 minneplasser for å lagre ofte brukte etiketter
Kabelmerking funksjon for enkel identifisering av plugger og kabler

Dimensjoner og vekt
111 mm (b) x 204 mm (d) x 58 mm (h) | 0,40 kg

I esken
PT-H110 håndholdt merkemaskin
TZe-starttape 12 mm sort på hvit (4m)
Bruksanvisning

Tape
TZe-tape: 3,5 mm - 12 mm

Valgfritt tilbehør
AD-24ESEU - AC strømadapter
TC4 kniv til tapekutter
For detaljerte spesifikasjoner og for å se hele produktspekteret,
vennligst besøk: www.brother.no
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