
P750TDI

Merkemaskin for 
installasjon og vedlikehold 
av datakommunikasjon.

Administrer datasenter og nettverk effektivt ved å 
skape holdbare etiketter som enkelt identifiserer ka-
bler, patchepaneler, servere og annen maskinvare.

www.brother.no

• Wi-Fi, NFC og USB for enkel tilkobling til smarttelefon eller PC.
• Dedikert etikettapp for å lage etiketter som passer til datakommunikasjon.
• Innebygd tapekutter med halvklippsfunksjon.
• Leveres i koffert med to tapekassetter, Li-Ion batteri, strømadapter og USB-kabel.
• Skiver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm etiketter.



P750TDI*Wi-Fi krever bruk av medfølgende Li-ion oppladbart batteri eller strømadapter. Wi-Fi-funksjonen kan ikke brukes med AA/LR6/HR06-batterier.

Skriv ut etiketter fra 
smarttelefonen, nettbrettet eller 
PC i opp til 24 mm bredde.

Takket være innebygd Wi-Fi*, er du nå i stand 
til å koble smarttelefonen eller nettbrettet til 
PT-P750TDI og enkelt lage etiketter med den 
kostnadsfrie Brother Cable Label Tool-appen. 
Eller koble til PC med USB-kabelen som følger 
med, for å utforme fullt tilpassede etiketter som 
også kan inkludere bedriftens logo eller spesielle 
symboler.



*Wi-Fi krever bruk av medfølgende Li-ion oppladbart batteri eller strømadapter. Wi-Fi-funksjonen kan ikke brukes med AA/LR6/HR06-batterier.

Maler for vanlige merkeoppgaver.
Bruk maler i den kostnadsfrie Brother Cable Label Tool-appen for smarttelefoner og nettbrett, og P-touch Editor 
programvaren for etikettdesign på PC for å lage etiketter for:

Patchepaneler, kabler, frontplater, nedtrykksblokker, servere og annen maskinvare.

Brother TZe-tape kommer i et bredt spekter av bredder og farger, og inkluderer spesialiserte taper for datakommunikasjon 
med sterkt lim, fleksibel ID (for innpakning rundt kabler eller lage flaggetiketter) og manipuleringsfrie sikkerhetsbånd. Disse 
laminert etikettene er utrolig holdbare og er designet for å tåle ekstreme temperaturer, sollys, fuktighet, slitasje og kjemikalier. 
HSe krympestrømpe er en ideell metode for å identifisere nettverkskabler. Bare skrive ut den nødvendige informasjonen til 
krympestrømpen, tre over kabelen og bruk en varmepistol for å krympe etiketten rundt kontakten eller kabelen.

P-touch laminerte etiketter – designet for å vare.

Høyhastighetsutskrift     
Spar tid med en 
utskriftshastighet på 30mm/
sekund.

Innebygd Wi-Fi* og 
USB Skriv ut etiketter fra 
smarttelefonen, nettbrettet 
eller PC-en.

Ulike strømalternativer  
Bruker Li-ion oppladbart 

batteri, AA** batterier eller 
strømadapter. 

Bredt utvalg av tape 
Finnes i ulike farger, 

bredder og materialer som 
passer til enhver bruk.

Automatisk kutter med 
halvklippsfunksjon 
Skriv ut etiketter i en lang 
stripe for å holde i riktig 
rekkefølge.

NFC-grensesnitt         
Enkel tilkobling til NFC-

kompatible smarttelefoner.

**LR6 / HR06
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Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother 
Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11
0680 Oslo, Norge

PT-P750TDI funksjoner/spesifikasjoner
Generelt

Inkludert i esken

PT-P750TDI industriell merkemaskin for PC
Strømadapter
Oppladbart Li-Ion-batteri.

Rask utskriftshastighet på opp til 30 mm/sekund (ved bruk av strømadapteren).
180 dpi utskriftsoppløsning for skarp, leselig tekst og bilder.
Maksimal utskriftshøyde på 18,0 mm.

Etikettutskrift

Innebygd automatisk tapekutter med halvklippsfunksjon som holder etikettene i riktig rekkefølge for sekvensiell nummerering.

Tilkobling

Wireless LAN-grensesnitt* med Wireless Direct-modus for å koble direkte til smarttelefonen uten bruk av en trådløs ruter.
USB-grensesnitt for enkel tilkobling til PC eller Mac.
Integrert NFC-grensesnitt forenkler trådløst direkteoppsett med NFC-aktivert smarttelefon.

Brother Cable Label Tool-app for iOS og Android-enheter.

Kobler smarttelefonen direkte til PT-P750TDI trådløst.
Mange forhåndsdefinerte maler for å skrive ut etiketter for faceplaces, kabler, porter og annen maskinvare.

P-touch Editor programvare for etikettdesign på PC/Mac.

Frihet til å skape fullt tilpassede etiketter som møter dine behov.

Størrelse og vekt 

78mm (b) x 152mm (d) x 143mm (h) | 0,80kg (uten batterier eller tape).

Valgfritt tilbehør

ADE001EU strømadapter

Skriver ut 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm slitesterke etiketter med TZe-tape.
Skriver ut 5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 18 og 23,6 mm HSe krympestrømpe.
Drevet av strømadapter, Li-ion oppladbart batteri (inkludert) eller 6 x AA (LR6 / HR6 Ni-MH)-batterier (ikke inkludert).

12 mm sort/hvit laminert Flexible ID-tape (8m)
23,6 mm sort/hvit HSe krympestrømpe (1,5m).
USB-kabel
Brukerveiledning
Koffert

Automatisk gjenkjenning av installert tape.

Bruker dine PC/Mac-installerte skrifttyper.
Inkluder firmalogoer, rammer og symboler på etikettene.
Link til tekst i Microsoft Excel eller CSV-filer, for å slå sammen og skrive ut mange etiketter på en gang.
Skriv ut etiketter som inneholder strekkoder (både en- og todimensjonale) ved hjelp av en genereringsfunksjon for strekkoder.

BAE001 Li-Ion-batteri

*Wi-Fi krever bruk av medfølgende Li-ion oppladbart batteri eller strømadapter. Wi-Fi-funksjonen kan ikke brukes med AA/LR6/HR06-batterier.


