
H500

Professzionális kézi címkéző 
készülék PC csatlakozással

Készítsen professzionális 
minőségű címkéket a billentyűzet 
segítségével és a kijelzőn történő 
előzetes megtekintéssel vagy 
közvetlenül számítógépéről.

- Rendszerezze irodai környezetét címkékkel
- Nagy méretű kijelző háttérvilágítással
- Automatikus szalagvágó
-  3.5, 6, 9, 12, 18 és 24mm szélességű 

szalagokkal használható

PT-H500 készülék PC szoftver

A doboz tartalma PT-H500 címkéző készülék
 24mm-es fehér alapon fekete szalag (4m) 
 Címketervező szoftver és nyomtató driver CD-n
 USB kábel, csuklópánt, használati utasítás

Technikai specifikáció

Címkézze fel környezetét időtálló P-touch szalagokkal

Kiemelt tulajdonságok

Kijelző típusa  3 soros x 16 karakteres grafikus LCD 
háttérvilágítással

PC interfész USB 2.0
Nyomtatási sebesség 20mm / mp
Maximum  szalagszélesség 24 mm
Maximum nyomtatási magasság 18.1 mm
Vágóegység típusa  Automatikus
Áramforrás 6 x AAA alkáli/újratölthető akkumulátor
 (LR6/HR6 - a doboz nem tartalmazza

Címkekészítés

Betűtípusok 14 féle font ¦ 10 féle stílus¦ 6 - 48 point méret
Max. sorok száma a címkén 7 (24mm-es szalagon) 
Maximum szövegblokk 5 
Szimbólumok  618 
Keretek 99 
Vonalkód  9 protokoll 
Automatikus számozás 2-99 
Másolat (ismétlés) nyomtatása 2-99
Függőleges nyomtatás igen
Elforgatott szöveg nyomtatása igen
Előre beállított formátumok 18 minta ¦ 24 blokk elrendezés
Kábeljelölő funkció igen 

Memória

Maximum karakter/címke 280 
Tárolható címkék 50 

Használjon tartós P-touch szalagokat egyértelmű jelölésekhez, megkülönböztetésekhez otthonában, 
irodában, iskolában, üzletekben vagy munkahelyi környezteben:

•kábelek és csatlakozók •CD/DVD borítók •irodai felszerelések •mappák borítója •iratgyűjtő dobozok 
•látogatók és dolgozók névjegye •postaládák •hirdetőtáblák •polcrendszerek •telefonszám jegyzék

www.brother.hu

Kapcsolat:

Brother International Hungary Kft. 
H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 
Telefon:+ 36 1 382-7450, Telefax:+ 36 1 382 -7455 
Weboldal: www.brother.hu 

A címkékről készült fotók illusztrációk és bizonyos megjelenítések nem reprodukálhatóak ezzel a modellel.
A termékspecifikáció változtatási jogát fenntartjuk

Kiemelt tulajdonságok

Általános

Kellékanyagok

Opcionális tartozékok

Méret és súly 

Támogatott operációs  
rendszerek Windows Vista® 
 Windows® 7 
 Windows® 8 
 Mac OS X 10.6 - 10.8 
Betűtípusok Minden telepített true-type font
Font stílus  12 
Kép importálása JPG, BMP, TIFF és egyéb népszerű típusok
Keretek 153 
Vonalkód 21 protokoll, beleértve az 1D/2D vonalkódot is
Csatlakozás adatbázisokhoz Microsoft® Access, Excel, csv, mdb, txt 
Microsoft Office® támogatás Microsoft® Word 2003/2007/2010 
 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010 

Szalag típusa¦  
Szalag szélessége  TZe szalagok¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm 

Akkumulátor BA-E001 Li-ion újratölthető akkumulátor
 AA alkáli elem/újratölthető akkumulátor (LR6/HR6) 
AC adapter  AD-E001 AC adapter 

PT-H500 122mm(szé) x 245mm(ma) x 91mm(mé) ¦ 830g



H500

A PT-H500 segítségével bárhol és 
bármikor, akár PC-ről is megtervezhető 
és kinyomtatható az irodai 
rendszerezettséghez szükséges felirat.

Tartós címkék tervezése és nyomtatása Mac-ről vagy Windows PC-ről 
A hordozható PT-H500 kézi címkéző készülékkel gyorsan és könnyedén készíthet címkéket környezetébe, ezáltal is rendszerezve 
az archivált dokumentumokat, mappákat, CD/DVD lemezeket, pendrive-okat vagy akár a fiókokat.

PC-hez csatlakoztatva a címkéhez hozzáadhat képeket, kereteket és vonalkódokat, valamint tovább alakíthatja a stílusos 
megjelenést True type betűtípusokkal.

A P-touch szalagok rendkívül változatos színekben és méretekben elérhetőek, ezzel is biztosítva, hogy a PT-H500 címkézővel 
elkészíthető az Ön számára leginkább megfelelő címke nyomat.

A PT-H500 bemutatása

P-touch laminált szalagok – a tartós jelölések titka
A Brother P-touch laminált TZe szalagok hat rétegből állnak, létrehozva ezzel egy rendkívül vékony, mégis erős és ellenálló 
címkét. A karakterek hőtranszferes technológiával kerülnek a két PET (poliészter réteg) védőréteg közé, amely védi a szöveget 
folyadéktól, dörzsölés okozta kopástól, hőmérséklettől, kémiai anyagoktól és napfénytől. Az eredmény egy gyakorlatilag 
tönkretehetetlen címke, amely extrém körülmények között is helyt áll.

A Brother Cloud  
Service-ről 

letöltheti a legfrissebb 
címkemintákat.

Használható  
önmagában

vagy PC-hez/Mac-hez 
csatlakoztatva.

AA elemmel,  
opcionális AC  

adapterrel vagy 
Li-ion újratölthető 

akkumulátorral működik.

Hordozható, kézi eszköz
gyors nyomtatási 
sebességgel és 

automatikus 
vágóegységgel.

Nagy méretű 
grafikus kijelző 

háttérvilágítással.

Használja a kereteket
kiemelésre vagy 

díszítésre.  

Logó vagy kép
megjelenítése  

a címkén.

Telepített  
szimbólumok 

használata  
a címkéken.


