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Brother QL-600
Cena brutto

329,00 zł

Cena netto

267,48 zł

Dostępność

produkt dostępny

Czas wysyłki

24-48 godz.

Producent

Brother

Opis
Brother QL-600
Drukarka etykiet
Inteligentna, kompaktowa drukarka etykiet QL-600B, pozwala na wygodne ustawienie na biurku oraz podłączenie do komputerów typu PC i Mac
poprzez interfejs USB. Korzystając z bezpłatnego oprogramowania P-touch Editor możesz dodawać do etykiet tekst, kody kreskowe, ramki oraz
inne elementy.
Użyj zintegrowanego obcinaka wraz z etykietą z taśmy ciągłej DK, aby stworzyć etykietę o długości do 1 metra - idealną do znakowania i
bannerów.
Dodaj do tego szeroką gamę ciętych etykiet otrzymując idealną drukarkę etykiet adresowych i wysyłkowych!
Drukuj etykiety wysyłkowe i adresowe, etykiety opisujące foldery lub tymczasowe oznaczenia o szerokości do 62mm
Współpracuje zarówno z komputerami typu PC jak i Mac
Szeroki wybór rozmiarów etykiet dostępny zarówno w wersji papierowej jak i pokrytej tworzywem sztucznym
Zintegrowany obcinak umożliwia druk etykiet w dowolnym rozmiarze (aż do 3 metrów)
Bezpłatne oprogramowanie do edycji etykiet P-touch Editor
Nadaj swojej firmie profesjonalnego charakteru drukując wysokiej jakości etykiety z wyraźnym tekstem, obrazami i kodami
kreskowymi. Zestaw zawiera wszystko czego potrzebujesz.
Idealne urządzenie do drukowania adresów, oznaczeń oraz ogólnych etykiet do Twojej pracy i domu
Kompaktowe, eleganckie i funkcjonalne. Drukarka Brother QL-600B pozwala na tworzenie i druk etykiet na żądanie w sposób szybki i efektywny.
Drukuj etykiety w odpowiednim rozmiarze
Taśma ciągła o szerokości 62mm, która znajduje się w zestawie, pozwala na wydruk etykiet w dowolnym rozmiarze. Podczas projektowania
etykiety, urządzenie QL-600B automatycznie docina ją do rozmiaru, który wyznaczysz.
Darmowy program do edycji etykiet współpracujący z oprogramowaniem na komputery typu PC i Mac
Oprogramowanie do edycji etykiet P-touch Editor umożliwia projektowanie etykiet. Dopasowanie etykiety z taśmy ciągłej do odpowiedniego
rozmiaru, sprawia, że nie jest ona marnowana.
Wiele funkcji projektowania etykiet
Za pomocą prostej etykiety adresowej zawierającej tekst, możesz dodawać obrazy (takie jak logo firmy), kody kreskowe, ramki i wiele innych
kreatywnych opcji.
Szeroka gama etykiet w różnych rozmiarach
Oprócz szeregu etykiet w rolkach z taśmy ciągłej, występują również etykiety cięte. Etykiety cięte z zaokrąglonymi końcami są szybkie i łatwe w
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odklejaniu. Stanowią idealne narzędzie do druku i aplikacji przy dużej ilości etykiet.
Łatwy montaż etykiet
W przeciwieństwie do konkurencyjnych drukarek etykiet, etykiety w rolkach DK są dostarczane na szpuli. Wystarczy włożyć rolkę do drukarki,
przełożyć przez podajnik i zamknąć pokrywę. To wszystko!
3 lata gwarancji pozwalają na spokój
Drukarka etykiet Brother QL-600B objęta jest w standardzie 3-letnią gwarancją, więc w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki,
firma Brother w krótkim czasie przywróci ją do pracy.
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