
Profesjonell merkemaskin 
med USB og Wi-Fi 
tilkobling

• Lag slitesterke etiketter i opp til 36 mm bredde

• Rask utskriftshastighet og høy utskriftsoppløsning

• Wi-Fi tilkobling for utskrift fra nettbrett og smarttelefoner

• Profesjonelt tastatur med integrert grafisk bakgrunnsbelyst LCD-skjerm

• Mange innebygde etikettmaler for enkelt å kunne lage etiketter 

• Avansert kutter med halvklippsfunksjon

• PC/Mac programvare og iOS/Android app for etikettdesign 

• Integrert bærehåndtak og lagringsplass for tape 

• Oppladbart Li-Ion batteri som tilbehør

Design og skriv ut holdbare etiketter med grafisk 
display og profesjonelt tastatur, eller fra PC, Mac, 
smarttelefon eller nettbrett.

www.brother.no

D800W



PT-D800W er en profesjonell 
merkemaskin som produserer etiketter 
i opp til 36 mm bredde. Skriv ut tekst, 
strekkoder, bilder og logoer på slitesterke 
laminerte etiketter som er egnet for både 
innendørs og utendørs bruk. Alternativt 
kan du koble til USB eller Wi-Fi for 
å designe etiketter på din PC, Mac, 
smarttelefon eller nettbrett ved bruk av 
gratis programvare for etikettdesign og 
tilgjengelige apper.

Viktige nøkkelfunksjoner

Skriver ut slitesterke etiketter fra 3,5 mm til 36 mm bredde

Stor utskriftshøyde på 32 mm for nær kant til kant utskrift

360 dpi utskriftsoppløsning for klar tekst, bilde og strekkoder

Høy utskriftsoppløsning for opp til 60 mm/sek.

USB og Wi-Fi tilkobling

Stort grafisk bakgrunnsbelyst skjerm for rask og enkel redigering

Profesjonelt PC tastatur for rask inntasting av tekst

Avansert kutter med halvklipp for enkelt å ta av etiketter

Inkluderer kostnadsfri profesjonell programvare for etikettdesign til PC/Mac

Flett tekst i Excel og csv-filer til enkel batch utskrift for å skrive ut flere etiketter på en gang

Skriv ut bransjestandard 1D og 2D strekkoder

Kostnadsfri iOS/Android etikettapp for å skrive ut etiketter fra smarttelefon/nettbrett

Integrert bærehåndtak og lagringsplass for tape

Batteribase og oppladbart Li-ion batteri som tilbehør



Med et bredt spekter av fargekombinasjoner og tapebredder, 
høy utskriftshastighet og høy utskriftsoppløsning er PT-D800W 
ideell for kabelmerking, merking av utstyr og arkivering for å lage 
etiketter hvor og når det kreves. Velg blant de mange innebygde 
etikettdesign alternativer, eller bruk USB eller Wi-Fi tilkobling for 
å designe og skrive ut etiketter fra din PC/Mac, eller på din iOS/
Android smarttelefon eller nettbrett.

Profesjonell merkemaskin hvor og 
når det er nødvendig

PT-D800W produserer etiketter fra 3,5 mm opp til 36 mm 
bredde, og med en 32 mm utskriftshøyde får du nær kant 
til kant utskrift. Med en utskriftshastighet på opp til 60 mm/
sek. er dette en dramatisk reduksjon av utskriftstiden som 
normalt forbindes med andre merkemaskiner. Maskinen har 
en avansert tapekutter med halvklippsfunksjon som er spesielt 
nyttig når du produsere en lang remse med etiketter som 
enkelt kan tas av en etter en, noe som sikrer at etikettene 
holdes i riktig rekkefølge. 

Avansert utskriftsteknologi for rask 
og effektiv merking

Tilbehør

PA-BB-003 PA-BT-4000LI

Batteribase for  
lithium-ion batteri

Lithium-ion oppladbart 
batteri



P-touch Editor tilbyr kraftfull etikettdesign programvare for 

Windows og Mac. Den har avanserte funksjoner som normalt 

finnes i dyre desktop-applikasjoner som bransjestandard 1D 

og 2D strekkoder, import av logoer og annen grafikk, og gjør 

at du kan bruke de fontene som er installert på datamaskinen. 

Lenke til et Microsoft Excel-regneark, eller CSV-fil for å skrive 

ut flere etiketter raskt og effektivt. 

Industriell etikettdesign programvare 
for PC og Mac

Lag og skriv ut etiketter raskt og enkelt fra smarttelefonen eller 

nettbrettet uten å måtte gå via PC eller Mac. Brother iPrint  

& Label app kobles trådløst ved hjelp av Wi-Fi og lar deg 

designe enkle etiketter fra iOS- eller Android-enhet. Dersom 

du trenger å identifisere kabler og datautstyr, kan du bruke 

Brother Cable Label tool app for raskt å skrive ut etiketter for 

innpakning rundt kabler, eller for å merke frontplater, elektriske 

fordelingstavler og annet spesialutstyr. PT-D800W kan også 

kobles til ditt trådløse nettverk for å gi flere brukere tilgang til å 

skrive ut etiketter fra sin PC eller Mac når det er nødvendig.

Trådløs tilkobling for  
ultimat fleksibilitet



Opprett en etikettdesignmal på din PC, og deretter overføre til 

det innebygde minnet i PT-D800W. Denne kraftfulle funksjonen 

lar deg redigere teksten før utskrift, og sikrer at alle bruker 

samme etikettformat. Du kan også laste opp dine egne bilder 

som for eksempel firmalogoer, eller spesielle symboler for å 

skrive ut fra din PC.

Lagre dine egne etikettmaler og 
logoer for senere bruk

Med et PC tastatur i full størrelse med integrert lettlest grafisk 

skjerm kan PT-D800W brukes på stedet for raskt å lage 

slitesterke etiketter når det trengs. Bruk de mange innebygde 

maler, blokk oppsett og hundrevis av kontor- og industri 

symboler for raskt å lage etiketter for alle bruksområder. 

Det innebygde bærehåndtaket og lagringsplass for tape og 

AC adapter betyr at du enkelt kan ta med deg PT-D800W på 

stedet, der det trengs. Med batteribase og oppladbart lithium-

ion batteripakke som tilbehør, kan du skrive ut hvor og når 

som helst.

Bærbar løsning for å lage etiketter 
der det trengs



Brother P-touch TZe laminert tape
Brother P-touch laminert TZe tape består av seks lag materiale, og gir en tynn og ekstremt slitesterk etikett. Termisk 

overført blekk ligger mellom to beskyttende lag av PET (polyetylen), som beskytter teksten mot væsker, slitasje, 

temperatur, kjemikalier og sollys. TZe-tapen er testet til det ekstreme, så du kan være trygg på at du får en etikett i høy 

kvalitet, som er designet for å vare.

Temperatur bestandig: laminerte etiketter ble utsatt for 

temperaturer fra -80°C til +150 °C i 240 timer, og teksten ble 

funnet å være upåvirket.

Lysekte: etter at laminerte etiketter ble plassert i et 

falmingsfremkallende kammer for å simulere et år i solfylte 

omgivelser, var teksten upåvirket.

Vann og kjemikaliebestandig: Glassplater festet med laminerte 

etiketter ble nedsenket i vann og diverse kjemikalier i to timer. 

Teksten var upåvirket.

Slitesterk: etter at et slipeapparat med en vekt på 1 kg ble ført 

over de laminerte etikettene 50 ganger, var teksten upåvirket.

Testet til det ekstreme
Brother P-touch laminert tape ble testet under laboratorieforhold og en oppsummering av resultatene finner du nedenfor. 

Mer detaljert informasjon om testene er tilgjengelig på forespørsel.

Laminert Temperatur
Bestandig

Vann-
bestandig

Lysekte Slitesterk Kjemikalie-
bestandig

Enkelt å fjerne Sterkt lim



3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

TZe-tape

HSe krympestrømpe (1,5 m)

Standard laminert (8 m / *4 m)

TZe-111  TZe-121 TZe-131 / 131S* TZe-141 TZe-151 TZe-161
TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 / 231S* TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 / 631S* TZe-641 TZe-651 TZe-661
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

 Fluoriserende laminert - 5 m

TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Matt laminert - 8 m

TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Metallic laminert - 8 m

TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Ulaminert - 8 m

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexible ID laminert - 8 m

TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Ekstra sterk limstyrke laminert - 8 m

TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Tekstiltape (strykes på) - 3 m

TZe-FA3 TZe-FA4B

 Sikkerhetstape laminert - 8 m

TZe-SE4

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 utstansede etiketter (72 etiketter)
45 mm x 21mm

FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Tape tilgjengelighet varierer fra land til land)



Oluf Onsums vei 11, 0680 OSLO 
Telf: 22 57 75 00 Faks: 22 57 75 09 
www.brother.no

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Kontakt:

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

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n  | WPS 2.0

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)

Kostnadsfri iPrint&Label app er tilgjengelig for generelle bruksområder innen merking

14 skrifttyper med 12 stiler

Bruker P-touch Editor professional etikettdesign programvare

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

36 mm sort på hvit laminert TZe-tape (8 m)

Utskriftsbredde opp til 36 mm | maks utskriftshøyde opp til 32 mm for nær kant til kant utskrift

360 dpi utskriftsoppløsning for klar og leselig tekst, bilder og strekkoder

Hovedegenskaper

Spesifikasjoner

Kablet tilkobling

Trådløs tilkobling

Støttende strekkode protokoller:

Lage etiketter (iOS/Android)

Lage etiketter (innebygde funksjoner)

Lage etiketter (PC/Mac)

Dimensjoner og vekt

Leveres med:

2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Kostnadsfri Cable Label Tool app er tilgjengelig for enkel merking av kabler, koblingspaneler, frontplater og brytere

99 rammer og 465 symboler for å tilpasse etikettene ytterligere

Link til data som er lagret i Microsoft® Excel® (Windows®) og .csv (Mac) filer, for å flette inn på etiketten

Stor tekst buffer på 1500 tegn per linje

Velg fontene installert på din PC/Mac

99 minneplasser til å lagre ofte brukte etiketter

Støtter populære bildeformater (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)

35 forhåndsinnstilte etikettformater og 32 blokk oppsett for å øke hastigheten på etikett design

Inkluderer hundrevis av bilder og symboler for å tilpasse etiketten

Spesialfunksjoner for å lage etiketter for kabler, koblingspaneler og frontplater

Støtter industri standard strekkode protokoller

AC adapter

Rask utskriftshastighet i opp til 60 mm/sek

Innebygget automatisk kutter med halvklippsfunksjon

Min. tapelengde: 5 mm | Maks. tapelengde: 1 m

Stor bakgrunnsbelyst LCD skjerm - 17 tegn x 4 linjer

Innebygget klokke for å inkludere dato/tid på etikettene

Avtagbart PC tastatur i full størrelse

2 x USB kabel (for å koble til PC/Mac og tilhørende tastatur)

Brukermanual

TZe-tape: 3,5 mm-36 mm

Tilhørende tape

HSe krympestrømpe: 5, 8 mm-23,6 mm

FLe utstansede etiketter: 45 mm x 21 mm

System Requirements
Operating Systems: 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
Hard disk space: Windows®: More than 70MB | Mac: More than 500MB
System memory: As per operating system requirements
Microsoft® Office® support for P-touch add-in:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i United States 
og/eller andre land. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i U.S. og andre land.


