
Professionel labelprinter 
med USB og Wi-Fi-forbindelse

•  Design slidstærke labels i en bredde op til 36 mm
•  Høj printhastighed og høj printopløsning
•  Wi-Fi-forbindelse til print af labels fra tablets/smartphones
•  Professionelt tastatur med baggrundsbelyst LCD-display
•  Mange labelskabeloner til hurtigt og enkelt labeldesign
•  Avanceret kniv med halvklipfunktion
•  PC/Mac software og iOS/Android labeldesign-apps tilgængelige
•  Integreret håndtag og opbevaringsrum til ekstra tapekassetter
•  Genopladeligt Li-ion batteri kan købes separat

Design og print holdbare labels ved hjælp af det 
grafiske display og det professionelle tastatur, 
eller fra din PC, Mac, smartphone eller tablet.

www.brother.dk
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PT-D800W er en professionel 
labelprinter, der producerer labels i op 
til 36 mm bredde. Den printer tekst, 
stregkoder, billeder og logoer på 
laminerede, slidstærke labels, der kan 
anvendes både ude og inde. Alternativt 
kan den tilsluttes via USB eller Wi-Fi, så 
du kan designe labels på din PC, Mac, 
smartphone eller tablet ved brug af den 
medfølgende labeldesignsoftware og 
gratis apps såsom iPrint&Label, Mobile 
Cable Label Tool og Mobile Transfer 
Express.

Nøglefunktioner

Printer slidstærke labels fra 3,5 mm til 36 mm bredde

Stor 32 mm printhøjde for print til kant

360 dpi printopløsning for skarpe tekster, billeder og stregkoder

Højhastighedsprint op til 60 mm/sek.

USB- og Wi-Fi-tilslutning

Stort baggrundsbelyst LCD-display for hurtig og nem labelredigering

Professionelt laptop-lignende tastatur for hurtig indtastning af tekster

Avanceret kniv med halvklipfunktion, der gør det let at trække labels fri

Professionel labelsoftware til PC og Mac medfølger

Flet tekster i Excel- og csv-filer for nemme batchprint af mangle labels

Printer stregkoder efter 1D og 2D branchestandarder

Gratis iOS/Android label-apps gør dig i stand til at printe labels fra din smartphone/tablet

Integreret håndtag og rum til opbevaring af ekstra tape gør den velegnet til at tage med på farten

Genopladeligt Li-ion batteri samt batteribase kan købes separat



En bred vifte af tape-farvekombinationer og bredder
samt høj printhastighed og høj opløsning gør PT-D800W 
ideel til opmærkning af kabler og lignende samt 
dokumentarkivering og opmærkning af materiel.
Den printer slidstærke labels hvor, og når, du har brug for det. 
Vælg mellem mange forudindstillede labelskabeloner, eller
brug USB- eller Wi-Fi-tilslutning til at designe og printe dine 
egne labels fra din PC/Mac, eller din iOS/Android smartphone 
eller tablet.

Professionelt labelprint hvor som 
helst, og når som helst, du har brug 
for det

PT-D800W producerer labels fra 3,5 mm op til 36 mm bredde
og med en 32 mm printhøjde tilbyder den print til kant,
der minimerer kanterne rundt om dine labels. 
En printhastighed på op til 60 mm/sek. reducerer printtiden 
markant i forhold til andre labelprintere, og den avancerede
kniv er nyttig, når du skal producere en lang strimmel af
labels, da den gør det let at løsne dem enkeltvis. 
PT-D800W's opsætning sikrer desuden, at dine labels bliver 
printet i den rigtige rækkefølge.

Avanceret printer til hurtigt og
effektivt labelprint

Valgfrit tilbehør

PA-BB-003 PA-BT-4000LI

Batteribase til Li-ion batteri Genopladeligt Li-ion batteri



P-touch Editor tilbyder gedigen labelsoftware til
Windows og Mac. Den har avancerede funktioner, man
normalt kun finder i dyre computerprogrammer, eksempelvis
stregkoder (branchestandard 1D og 2D), import af logoer
samt anden grafik og gør dig i stand til at bruge de fonte, der
er installeret på din computer. Link til et Microsoft Excel®
regneark eller en csv-fil gør dig i stand til at printe mange
labels hurtigt og effektivt på én gang.

Brancherelevant labelsoftware

Design og print labels fra din smartphone eller tablet, hurtigt
og uden at skulle starte din PC eller Mac.
Brothers iPrint&Label-app forbinder dig trådløst - via Wi-Fi 
Direct - og lader dig designe enkle labels på din iOS eller 
Android enhed. Eller, hvis du har behov for at opmærke
elektrisk kabling eller datakabling og -udstyr, så brug
Brothers app "Mobile Cable Label Tool", specielt udviklet til 
håndværkere. Så kan du hurtigt printe labels til at vikle om 
kabler eller klæbe på frontplader, el-tavler, el-skabe, servere 
og andet udstyr. PT-D800W kan også forbindes til dit kontors 
trådløse netværk, og dermed give flere brugere mulighed for at 
printe labels fra deres PC eller Mac efter behov.

Trådløs tilslutning for ultimativ
fleksibilitet



Design en labelskabelon på din PC, overfør så til PT-D800W's
indbyggede hukommelse. Denne smarte funktion gør dig i
stand til at redigere teksten, før du printer, så du kan sikre dig,
at dine labels har det samme format. Du kan også uploade
dine egne billeder, fx firmalogoer og specialsymboler, som du
kan printe, når du er væk fra din PC.

Arkiver dine egne labelskabeloner og 
logoer, så du har let adgang til dem
overalt

Et stort tastatur med integreret og letlæseligt grafisk LCD-
display gør det muligt at bruge PT-D800W, når man er langt 
fra kontoret og har brug for at printe holdbare labels. Brug 
en af de mange medfølgende skabeloner, eller skab hurtigt 
nye til ethvert formål ved hjælp af de mange layoutblokke og 
kontorrelaterede branchesymboler. 
Det indbyggede håndtag og opbevaringsrum til tape-kassetter 
og AC adapter gør det muligt at tage PT-D800W med på 
farten.
Påsæt batteribasen og den genopladelige Li-ion batteripakke 
(ekstra tilbehør), så kan du printe labels hvor som helst og når 
som helst.

Mobil løsning til labelprint



Brother P-touch TZe laminerede labels

I modsætning til almindelige labels består Brother P-touch laminerede TZe-tapes af seks forskellige lag, som danner
en tynd og virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET
(polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå selv de mest barske omgivelser. Vi har 
testet dem til det ekstreme, og resultatet viser, at Brother P-touch laminerede labels er designet til at holde, så du kan 
være sikker på at få en professionel kvalitetslabel.

Temperaturbestandigt: Laminerede labels blev udsat for
temperaturer fra -80° C til  +150° C i 240 timer, og teksten var
upåvirket af dette.

Lysægte: Efter at være placeret i et kammer under lyspåvirkning,
der svarer til et år under påvirkning af sol, var teksten uforandret.

Vandafvisende og kemikaliebestandigt: Glasplader med 
laminerede labels blev nedsænket i vand og forskellige
kemikalier i to timer. Teksten var upåvirket.

Slidbestandigt: Efter et tungt slibeværktøj var kørt hen over den 
laminerede label 50 gange, var teksten upåvirket.

Testet til det ekstreme

Brother P-touch laminerede labels blev testet på et laboratorium og et sammendrag af resultaterne kan findes nedenfor. 
Mere detaljeret information om testene kan fås ved at skrive til info@brother.dk



TZe-tapeudvalg

HSe krympeflextape (1,5 meter)

Standard laminated (8 metres / *4 metres)

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

 Fluorescent Laminated - 5 m

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

 Matt Laminated - 8 m

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

 Metallic Laminated - 8 m

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

 Non-Laminated - 8 m

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

 Flexible ID Laminated - 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

 Strong Adhesive Laminated - 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

 Fabric - 3 m

TZe-FA3 TZe-FA4B

 Security Laminated - 8 m

TZe-SE4

HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251

(Tapeudvalget varierer fra land til land)

FLe-tape (72 labels) - forrentes primo 2017

45mm x 21mm

FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

Standard lamineret (8 meter / *4 meter)

Neon lamineret - 5 meter

Mat lamineret - 8 meter / **5 meter)

Metallic lamineret - 8 meter

Ulamineret - 8 meter

Fleksibel lamineret - 8 meter

Stærkt klæbende lamineret - 8 meter

Stoftape  - 3 meter

Sikkerhedstape - 8 meter

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

5,8mm 8,8mm 11,7mm 17,7mm 23,6mm



Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Danmark.
Telefon: +45 43 31 31 31.
Hjemmeside: www.brother.dk

Brother Nordic A/S

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

Wi-Fi Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2

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

Gratis iPrint&Label app kan anvendes til generelle labelapplikationer

14 fonte med 12 skrifttyper

Anvender P-touch Editor professionel labeldesign software

337 mm (b) x 188 mm (d) x 173 mm (h) | 3.4kg

36 mm sort på hvid lamineret TZe-tape (8 m)

Printer labels i op til 36 mm bredde | Maksimum printhøjde på 32 mm ved til kant print

360 dpi printopløsning for skarp, læselig tekst samt tydelige billeder og stregkoder

Hovedfunktioner

Specifikationer

Tilslutning: Kablet

Tilslutning: Trådløs

Understøtter stregkodestandarder

Labeldesign (iOS/Android)

Labeldesign (ved brug af indbyggede funktioner)

Labeldesign (PC/Mac)

Dimensioner og vægt 

Leveres med

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

Gratis Mobile Cable Label Tool app kan anvendes for nem opmærkning af kabler, kontakter, el-tavler og switches

99 rammer og 465 symboler til at skræddersy dine labels

Linker til data lagret i Microsoft® Excel® (Windows®) og csv (Mac) filer, for effektivt at printe mange labels på samme tid

Stort tekstfelt på 1.500 tegn pr. label

Vælg en af de fonte, som er installeret ¨på din PC/Mac

99 fillagre til lagring af labels, der bruges ofte

Understøtter populære billedformater (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)

35 labelskabeloner og 32 blok-layouts gør det hurtigt og nemt at designe dine egne labels

Indbefatter hundredevis af rammer og symboler du kan bruge til at skræddersy dine labels

Specialfunktioner til at designe labels til kabler, kontakter og el-tavler.

Understøtter branchestandarder for stregkoder

AC-adapter

Hurtig printhastighed på 60 mm/sek.

Indbygget automatisk kniv med halvklipfunktion

Minimum labellængde: 5 mm | Maksimum labellængde: 1 meter

Stort baggrundsbelyst LCD-display - 17 tegn og 4 linjer

Indbygget ur for at tilføje dato og klokkeslæt på dine labels

Stort tastatur med pc-taster

2 x USB-kabel (tilslutning til PC/Mac og medfølgende tastatur)

Brugervejledning

TZe tape: 3,5 mm - 36 mm

Tape-typer der understøttes

HSe krympeflex-tape: 5,8 mm - 23,6 mm

Fle udstansede labels 45 mm x 21 mm

Systemkrav
Operativsystemer: 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
Harddiskplads: Windows®: Mere end 70MB | Mac: Mere end 500MB

Systemhukommelse: Følger operativsystemets krav
Microsoft® Office® understøtter 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 and Windows Vista er enten registreret varemærke eller 
varemærker tilhørende Microsoft Corporation, i USA
og/eller andre lande. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er registrerede varemærker hos 
Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Kontakt:


