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• Leveres komplett i koffert med strømadapter og tape 
• Skriver ut robuste etiketter i opp til 12 mm bredde
• Rask utskriftshastighet på 20 mm/sekund
• Grafisk display for enkel etikettredigering
• Lag dekorative etiketter med ulike mønstre

Den smarte, stilige og intuitive merkemaskinen for det moderne kontoret

Merkemaskin
 

D210VP 



D210VP
«Ved å merke innholdet i 
arkivmapper, arkivskap, hyller, USB-
minnepinner og andre ting, blir det 
større effektivitet på kontoret.»



Et uunnværlig verktøy som holder kontoret organisert

P-touch laminerte etiketter – laget for å vare

14 skrifttyper/ 97 rammer/ 
over 600 symboler                  
Lag din egen etikettstil.

Strømadaptertilkobling              
Bruker batterier* eller AD-
24ES AC-adapter.

Lag dekorative etiketter         
Innebygde maler for mange 

designalternativer. 

Grafisk display            
Forhåndsvisning før utskrift 

Kompakt og bærbar                            
Perfekt til å dele med andre 
på kontoret.

Høyhastighetsutskrift     
Spar tid med en 

utskriftshastighet på 20 
mm/sekund. 

Tydelig merking gir en mye mer effektiv arbeidsplass. Det kompakte designet og de intuitive funksjonene betyr at merkelapper til CD-
futteral, mapper, hyller, navneskilter og mange andre ting kan gjøres raskt og enkelt. Tilgjengeligheten av et bredt utvalg av etikettkassetter i 
forskjellige bredder og farger, gjør P-touch D210VP uunnværlig.

Brother P-touch laminerte TZe-tape består av seks forskjellige lag, som danner en tynn men allikevel særdeles robust etikett. Teksten 
dannes med termotransfer blekk og ligger mellom to lag PET (polyesterfilm), som beskytter teksten mot påvirkning av væske, slitasje, 
temperaturer, kjemikalier og sollys. Da våre etiketter er testet til det ekstreme, kan du være sikker på å få en etikett i profesjonell kvalitet, 
som er designet for å vare.

*Batterier medfølger ikke



For detaljerte spesifikasjoner og for å se 
hele produktspekteret, vennligst besøk:            
www.brother.no

Merk alle elementer tydelig med holdbare P-touch-etiketter.
Rundt om i hjemmet, på kontoret, skolen og andre plasser finnes det mange bruksmuligheter for holdbare P-touch-etiketter. Vanlige 
eksempler er:

Kabler og plugger, CD-er og DVD-er, USB-minnepinner, kontorutstyr, mapper, navneetiketter, arkivskap, skilt, postrom, informasjonstavler, 
hyller, telefonlister.

D210VP funksjoner/spesifikasjoner
Generelt

Inkludert i esken
PT-D210 merkemaskin

12 mm sort/hvit laminert tape (4 m)

Strømadapter

Rask utskriftshastighet på 20 mm/sekund.

180 dpi utskriftsoppløsning for skarp, leselig tekst.

Maksimal utskriftshøyde på 9,0 mm.

Etikettutskrift

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries Ltd     

Varemerker og produktnavn er registrerte varemerker, eller varemerker som tilhører sine respektive selskaper. 
Etikettbilder som vises er kun ment som illustrasjon, og noen aspekter kan ev. ikke være reproduserbare på 
denne modellen. 

Produktspesifikasjoner kan endres. E&OE.

Oluf Onsumsvei 11, Oslo 
Tlf.: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09 
www.brother.no

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Kontakt:

Inkluder opp til 2 linjer per etikett.

Innebygd manuell etikettkutter.

Standard etikettlengde på 30–300 mm | Mønstret etikettlengde på 30–999 mm.

Skriv ut opp til 9 eksemplarer av etiketten, eller skriv automatisk ut opp til 9 sekvensielle tall.

Lage etiketter
Velg mellom 14 forskjellige skrifter, 97 rammer og 617 symboler.

3 tegnbredder og 3 tegnhøyder å velge mellom.

Venstre / midtstilt / høyre / blokkjusterte tekstjusteringsalternativer.

27 forhåndsinnstilte etikettformater, inkludert dekorative etiketter.

Minne 
Lag etiketter som inneholder opp til 80 tegn per etikett.

30 minneplasser for rask henting av ofte brukte etiketter.

Annet 

20 språk (engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk, portugisisk, dansk, norsk, svensk, finsk, tsjekkisk, polsk, ungarsk, romansk, slovensk, slova-
kisk, kroatisk, tyrkisk, brasiliansk portugisisk).

Størrelse og vekt 
157 mm (b) x 149 mm (d) x 68mm (h) | 0,49 kg (uten batterier eller tape).

Valgfritt tilbehør
AD24ESEU strømadapter

Skriver ut 3,5, 6, 9, 12 mm slitesterke etiketter med TZe-tape.

Lettlest 16 tegns grafisk display, 27 mm x 18 mm i størrelse.

Ergonomisk tastatur med taktile taster for rask inntasting av tekst.

Bruker AC-strømadapter (inkludert) eller 6 x AAA (LR03 / HR03 Ni-Mh)-batterier (ikke inkludert).

Brukerveiledning

Koffert.


