
9600
Profesjonelt merkesystem

Kontakt

9600

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, 0612 Oslo
Telefon: 22 57 75 00 Fax: 22 57 75 11
www.brother.no
Alle spesifikasjoner er korrekte ved trykktidspunkt. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries
Ltd. Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn og selskaper.

always at your side 6-36mm



Profesjonelt merkesystem

Kofferten som PT-9600 ligger i er

spesial tilpasset slik at maskinen kan

brukes selv når den ligger i kofferten.

Varig design

Profesjonelt merkesystem

P-touch elektronisk merkesystem fra

Brother fortsetter å levere løsninger til

ditt merkebehov – verden over.

Uavhengig av dine arbeidsomgivelser vil alle

våre maskiner dekke ditt merkebehov og

lage etiketter med den mest slitesterke

laminerte tapen som kan fåes.

Med P-touch 9600 og den medfølgende

programvaren kan du skrive ut et mangfold

av forskjellig etiketter og formater for

ethvert behov. Den kan brukes like effektivt

som PC eller Mac kompatibel, eller som en

elektronisk merkemaskin brukt alene.

P-touch 9600 – for industrien

I de fleste omgivelser og innen mange arbeidsområder vil

etiketter hjelpe til å identifisere gjenstander raskt, og P-touch

merkesystem tilbyr en profesjonell løsning på ditt merkebehov.

Brother sitt sortiment av merkemaskiner er bredt nok til å løse

ethvert merkebehov – fra mindre foretak til større kontorer og

detaljhandel , fra telekommunikajson, industri, kjemisk industri og

til atomenergi miljøer.

P-touch 9600 er et fremragende eksempel på en av 

våre tøffeste modeller.

Nye egenskaper er blant annet en avansert funksjon med minne

for overføring fra PC til P-touch og roterende utskriftsfunksjon.

Maskinen leveres med koffert og maskinen kan brukes når den

ligger i kofferten. P-touch 9600 blir fort en uunnværlig

merkemaskin der hvor røff bruk og slitesterke 

etiketter er nødvendig.



Menyen inneholder også et rikt utvalg av mye brukte sikkerhets symboler

innen forskjellige bransjer som elektriker-, bygg-, vedlikehold- og

rørleggerbransjen.

Denne P-touch modellen kan lage godkjente etiketter innen en mengde

profesjoner, med et utvalg av 449 symboler og clip-arts.

I hver undermeny kan du se forhåndsvisning av elementene i

etiketten, som skrifttype, størrelse, bredde, innramming, oppstilling,

marger og lengder samt den nye roterende utskrifts funksjonen. Med

muligheten for forhåndsvisning av etikett formatet hjelper P-touch 9600 deg

å sette sammen komplisert informasjon på profesjonelt vis. 

Allsidig P-Touch

Allsidig P-Touch

Alle de beste P-touch utskriftsfunksjonene
er tilgjengelige via P-touch 9600. 

Skrifttyper, skriftstiler og størrelser er lett å redigere fra menyen

via navigasjonshjulet. I menyen er det tilgjengelig 10 innebygde

skrifttyper og opptil 24 (+auto) skriftsstørrelser.

Strekkoder

Den innebygde funksjonen for strekkoder gjør at

du enkelt og greit kan integrere de 9 strekkodene

inn i din eksisterende etikett informasjon.

Funksjonen for strekkoder er lett tilgjengelig via

menyen og fra en hurtigtast på tastaturet.

Utskriftsmuligheter

P-touch 9600 har ypperlige utskriftsmuligheter –

med en hastighet på opp til 20mm / sek. og en

oppløsning på 360 dpi lages profesjonelle

etiketter i en håndvending.

Den kan også skrive etiketter med opp til 16

linjer tekst, avhengig av bredden på tapen.
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Model PT-9200DX

120VAC -60Hz0.4A
Serial No. - D X 8 3 3 0 0 1 9 8

Max 
skrift 
høyde

27mm

*27mm skrifthøyde oppnås med tekst på en linje på 36mm bred tape.

Minnekapasitet

P-touch 9600 har minnekapasitet for å lagre

tekst og formater. Derfor kan du slette etikett

informasjon, uten å miste den forhåndsinnstilte

etikettmalen. Ved å velge ”Code og Clear” og

så ”text only”, vil P-touch 9600 selv huske sist

brukte format, selv etter at maskinen har vært

skrudd av.

36mm
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Med det store semi-grafiske LCD vinduet

kan du se forhåndsvisning av opptil 20 tegn

over 3 linjer, samt visning av skrifttype,

størrelse, bredde, skriftstil, innramming,

oppstilling, marger og lengder og den NYE

roterende utskriftsfunksjonen.

LCD vindu



• LCD vindu

Det store semi-grafiske vinduet kan vise

opp til 20 tegn over 3 linjer. Det har også

forhåndsvisning av skrifttype, størrelse,

bredde, skriftstil, innramming, oppsett,

marger og lengder og den NYE roterende

utskrift funksjonen. Her kan du tilpasse

informasjonen på etiketten etter ønske, før

den skrives ut.

• Tid og dato

P-touch 9600 er også en klokke, slik at du

kan skrive ut dato og tid i tillegg til annen

informasjon på etiketten. Den kan også

regne seg frem til en dato – for eksempel

hvis du trenger datoen om tre uker fra i dag

eller fra siste utskrevet etikett o.l.

• Multi funksjon kutter

P-touch 9600 kutter etiketten etter at den er

skrevet ut. Den lager også halvkutt, slik at

etiketter lett kan taes av. I tillegg kan den

yte halvkutt repeterende suksessivt på

utskrevne etiketter. Slik får du en remse

med ferdige halvkuttede etiketter, klare til å

bli montert en etter en.

• Bakgrunnsbelyst vindu

Maskinen er laget for bruk under varierende

forhold og lys. Jo mørkere omgivelser jo

større blir kontrasten i vinduet, slik at du

bedre kan se informasjonen på etiketten.

• USB tilkobling

USB porten gir rask og enkel tilgang til

PC’en.

• Seriell port

Denne porten kan brukes for tilkobling av

spesielt utstyr som f.eks. måleutstyr.

• Batterimåler

Brukeren kan i LCD vinduet lese av

batteristyrken, og se når de må lades opp.

• Roterende utskrift funksjon

Den nye funksjonen fra Brother lar brukeren

rotere informasjonen på etiketten, for så å

skrive den ut repeterende på etikettens

lengde. Maskinen velger automatisk hvor

mange ganger teksten kan skrives.

Skriftstørrelse tilpasses gitt etikett lengde og

tapebredde, før etiketten skrives ut.

P-touch 9600 spesielle egenskaper

Med de oppladbare batteriene skriver du

ut etiketter tilsvarende 16 meter tape.

De åtte Macro tastene på panelet kan

brukes til å huske snarveien til din favoritt

etikett mal. De husker en serie med gitt

informasjon for raskere å kunne lage

ønsket etikett.

Oppladbare batterierMacro egenskap



Kompatibilitet Skrifttype og grafikk

Kompatibilitet

Den PC kompatible P-touch* 9600 leveres med

P-touch editor – Brother’s overlegne

programvare. Etikettformat kan lages og

redigeres på PC’en, før etiketten skrives ut. I

tillegg er den nye programvaren P-touch Quick

Editor også tilgjengelig for P-touch 9600 (lastes

ned fra nettet). Denne programvaren vil

automatisk tilpasse valgte tekst fra andre

programmer til tapebredden.** Dette lar deg

lage etiketter uten mye redigering. En rask og

enkel løsning på ditt merkebehov.

Nye funksjoner
Nye funksjoner med P-touch

9600 utfyller programvaren 

P-touch Editor med to nye

egenskaper.

Funksjon for nedlasting

Når filer for etiketter er laget, kan de redigerbare

feltene  programmeres i layouten før de

eksporteres til og lagres i P-touch 9600. Dette

gjør at etikett maler som brukes jevnlig er lett

tilgjengelige og redigeres enkelt uten bruk av

PC. Du kan også lagre logoer med denne

funksjonen som gir rask tilgang til populære

maler. 

Databaser

Avansert kommunikasjon mellom PC databaser

og P-touch 9600, gjør at nøkkelinformasjon på

PC’en raskt gjøres om til etikettformat. En

overlegen minne kapasitet gjør at lagrede data

fra PC’en er klare til utskrift.

Fleksibilitet

I tillegg til skrifttypene i P-touch Editor, kan du

med programvaren bruke alle True Type

skrifttyper i din PC. Med en oppløsning på 360

dpi, skriver P-touch 9600 ut etiketter med

grafikk av høy kvalitet.

Logoer og grafikk

Når maskinen brukes sammen med en PC, kan du importere

filer som logoer og bilder til dine etikett maler. Bitmap, JPEG,

TIFF, ICON og Windows Meta Files kan alle importeres til 

P-touch Editor og så skrives ut på en etikett.

Sammen med maskinens mulighet til å skrive ut med 360 dpi

– kan et mangfold av  profesjonelle etiketter skrives ut.

* Også med NY SpotSn@p print screen programvare.

**Automatisk visning av tape bredde kun Windows®‚

programvare.

NEXT TEST: 17/01/2004
TESTED ON: 18/01/2003
TESTED BY: John Smith

P-touch Quick editor er den ultimate

programvaren for å skrive ut etiketter

omgående – teksten kan også hentes til

etikettmalen direkte fra andre applikasjoner

åpnet i din PC.

P-touch Quick Editor



Holdbar merking

Brother’s unike, patenterte TZ tape er

laget for ekstra tøff bruk. Tester viser at

de er slitesterke, skrapesikre, motstår

elektrisitet og langtids eksponering av

kjemikalier, sollys og vann samt ekstreme

temperaturer.

Tekniske spesifikasjoner

Brother laminert tape

Brothers laminerte tape består av seks lag

materiale, og gir en tynn og allikevel særdeles

slitesterk etikett. Tegn formet med thermal

transfer blekk blir faktisk skrevet på

undersiden av laminatet, og ligger beskyttet

mellom to lag med polyester film (PET).

Etiketten blir nærmest uslitelig. 
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Beskyttende papir

Lim

Bakgrunnsfarge

Bunnfilm (PET)

Lim (Acryl)

Tekst

Beskyttende laminat (PET) 38 µm

tilby dette. 

Tester viser at TZ-tape med ekstra limstyrke

fester ekstra godt på rustfritt stål, glass, PVC,

akryl, polypropylene og polyester belagt

treverk.

Tape for bruk med PT-touch 9600 inkluderer 6

tape bredder fra 6 til 36 mm og kan lage

holdbare selvklebende etiketter, som

tilfredstiller dine krav til  merking i industrien.

N.B. ikke alle tape farger er tilgjengelige i alle land.

TZ Tape

I industrien er det ofte bruk for tape med

spesielle egenskaper. Brother’s fluoriserende

tape er ideell for bruk der varsel og fareskilt

trengs. Alle TZ-tapene har samme limstyrke

som møter kravene i industrien. Allikevel, der

ekstra limstyrke er påkrevet, kan Brother 

36mm

24mm

18mm
12mm

9mm

6mm

TZ-Tape er løsningen på ditt

merkebehov i de mest krevende

omgivelser.

Modell P-touch 9600
• Brukes mot PC og Macintosh eller som bordmodell
• Stort bakgrunnsbelyst, semi grafisk LCD vindu (Opp til 20 tegn over 3 linjer).
• USB (V1.1) og RS-232 seriell port (med ESC/P emulering)
• Oppladbare batterier
• Varsler når batterinivået er lavt
• Klokke og funksjon for dato setting
• QWERTY tastatur

PT-9600 Spesielle funksjoner
• Multi-funksjon kutter 
• Roterende utskrifts funksjon
• Macro taster
• Last ned databaser
• Nedlastbare funksjoner
• ‘Text onlyt’ slette funksjon

Utskrifts kapasitet
• 10 innebygde fonter
• 24 (+auto) skriftstørrelser 
• 18 skriftstiler 
• 449 symboler og clip-arts
• 9 strekkoder

Code 39, Interleaved 2/5, EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Codabar, EAN 128, Code 128.
• 27mm skriftshøyde
• Skriver opp til 16 linjer (36mm tape)
• 20mm/sek. utskrifts hastighet
• 360dpi utskrifts kvalitet
• 10240 tegn minne (max.100 filer)
• 30 rammer og bakgrunns dekor
• Tabulator funksjon
• Innstilling av etikett lengde (Auto / 0.25 - 39.00 ”/ 0.6 - 99.9 cm)
• Innstilling av etikett marg (0.08 - 4.00 ”/0.2 - 9.9 cm)
• Horisontal og vertikal justering 
• Speilvendt, vertikal og roterende utskrift
• Kopiutskrift (1-999) og nummererings funksjon
• Valuta omregner 
• Auto power av
• LCD kontrast innstillinger

PC Programvare:
• Leveres med P-touch Editor. Gjør det mulig å bruke bl.a. grafiske  bilder, i tillegg til alle fonter allerede installert på din PC.

Valgmuligheter tape:
• Utover standard laminert tape, finnes tape med

fluoriserende eller transparent utseende. Ulaminert tape,
tape med matt overflate, med ekstra sterkt lim og
sikkerhets tape. Alle tilgjengelige i varierende bredder og
tapefarger.

• Tapebredde på 6,9,12,18, 24 and 36mm 
• Standard tape lengde er 8m*

Leveres med:
• Koffert
• Bruksanvisning
• 24mm sort på hvit TZ laminert tape
• P-touch Editor CD-ROM*
• USB kabel
• Oppladbare batterier(Ni-MH)
• Strømforsyning (adapter) (AD-9000)

*Gir ca 100 etiketter (basert på 10 tegn og standard etikett lengde 8 cm.) *Programvare for Windows® tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, dansk, svensk og
norsk. Programvare for Macintosh er kun tilgjengelig på engelsk.

6-36mm


