QL
PROFESSZIONÁLIS
CÍMKENYOMTATÓK

●

Egyszerűen használható

●

Professzionális megjelenés

●

Egyedi méretű címkék

●

Word / Excel / Outlook kompatibilis

●

Ingyenes címkeszerkesztő szoftver
a csomagban

A címkézés nagyszerűsége
A felmérések azt mutatják, hogy
munkánk során átlagban 6 hetet
töltünk azzal, hogy a szükséges
információt nem a megfelelő helyen
keressük. Az európai gazdaságnak
milliárdokba kerül ez évente.
A Brother professzionális címkenyomtatók
egyszerűbbé teszik a hivatali dolgozók,
adminisztrátorok, könyvelők, a vendéglátásban
dolgozók, rendezvényszervezők életét - és
mindenkiét, aki jól rendszerezett környezetre
vágyik.

1 Professzionálisabb megjelenés
Az áttekinthetően címkézett dokumentumok
és termékek könnyen olvasható
megjelenésükkel segítenek az Önről alkotott
professzionális megjelenés kialakításában,
melyre Önnek a vevőkkel, ügyfelekkel,
kollégákkal való kommunikáció során
szüksége van!

2 Növeli a hatékonyságot
A strukturált, szervezett és hatékony
munkakörnyezet növeli az Ön
termelékenységét és segíti az üzleti
növekedésben. Az áttekinthetően feliratozott
dokumentumok és termékek megkönnyítik
munkáját.

Egyszerűen professzionális
Könnyen, gyorsan profi címkék
A Brother QL címkenyomtatók megkönnyítik a széles
körben használt, professzionális megjelenésű címkék
nyomtatását.

Hozza létre egyedi méretű címkéit!
Csak helyezzen be egy címketekercset - melyek
többféle szélességben kaphatóak. Válassza ki
a címke hosszát - bármilyet, 1 méterig bezárólag.
Majd tervezze meg címkéjét és nyomtassa ki!
A beépített vágóegység elvégzi Ön helyett
a darabolást.

Címkenyomtatás - egy kattintással
Nyomtasson etikett címkéket közvetlenül Microsoft
Word-ből, Excel-ből és Outlook-ból. Egész
egyszerűen jelölje ki a címtípust és kattintson egy
gombra az eszköztáron! Vagy használja
a címkeszerkesztő szoftvert a legkülönbözőbb célra
használt címkék tervezéséhez és nyomtatásához.

Nincsen elpazarolt vagy félrenyomtatott
címke
A címketekercs olyan orsóra van feltekerve, mely
szalagvezető is egyben. Ez biztosítja, hogy a címke
mindig megfelelően legyen behelyezve valamint erről
tudja a gép meghatározni a címke pontos méretét is.
Így tehát nincsenek többé igazítási problémák,
melyek a hagyományos nyomtatókban történt
címkenyomtatások során felléphetnek. Nyomtasson
akár egy, vagy több száz címkét - a Brother QL
címkenyomtatók biztosítják, hogy minden címke
tökéletesen kerüljön nyomtatásra.

Egyszerűen professzionális
A Brother DK szalagok a lehetőségek széles tárházát kínálják a felhasználást
illetően. Végtelen lehetőség áll az Ön rendelkezésére, ha a Brother szalagokat
használja. Íme néhány példa a sok közül:
Előtte
Iratrendezés
A Brother folytonos szalagjai különböző szélességekben
léteznek, így könnyen létre tudja hozni irattári
rendszeréhez a megfelelő méretű címkéket. Ezáltal
könnyebben és gyorsabban megtalálja a keresett
mappákat.

Etikett - és szállítmányozási címkék
A különböző méretű etikett- és szállítmányozási címkék
professzionális külsőt kölcsönöznek a cégétől kimenő
leveleknek.

CD/DVD címkék
Ragassza fel lemezeire a Brother professzionális
külsejű, előre méretezett CD/DVD címkéit. Az elegáns,
nyomtatott szöveg könnyebben olvasható, mint a kézzel
írt címkék.

Adminisztráció
Az adminisztrációnak és a projektanyagoknak olyan
jelentőségteljes információkkal való ellátása, mint a projekt
szakasza, az ügyfél részletes adatai vagy a befejezés dátuma,
jelentősen megkönnyítheti és hatékonyabbá teheti az Ön
munkáját. Ebben a példában egy 24 mm-es kerek és egy
kicsi etikett címkét használtunk. De Ön bármilyen címkét
létrehozhat, amilyet csak akar: a megadott méretű címkéket
vagy a folytonos szalagokat használva.

Utána

QL–560 professzionális címkenyomtató
Ideális belépő professzionális címkék
készítéséhez
A QL–560 professzionális címkenyomtató tökéletes
azok számára, akiknél a címkézés még új dolognak
számít. Gyors, sokoldalú címkenyomtató a vállalati
és az otthoni iroda számára vagy egyéb üzleti
alkalmazásokhoz.
Könnyen csatlakoztatható USB-n keresztül a PC vagy
Mac számítógépéhez és remek minőségű címkéket
nyomtathat vele a névtábláktól és az elválasztó
címkéktől kezdve a jelölő és szállítmányozási
címkékig.
A beépített automatikus címkevágó egyben azt
is jelenti, hogy Ön folytonos szalagtekercseket
használhat és a címkéket 25 mm-től 1 méteres
méretig vághatja méretre. Minden esetben
tökéletesre vágott éleket fog kapni a címkéin!
Helyezze be a szalagot és csaknem minden
méretben tud címkéket készíteni anélkül, hogy
kicserélné a címketekercset!

A QL–560 fő jellemzői
Gyors és hatékony - akár 56 címkét is képes nyomtatni percenként*
Kiváló minőség - 300dpi felbontású nyomtatással

56

Sokoldalú - 62 mm szélességig nyomtat címkéket
Professzionális - beépített, automatikus címkevágóval
Könnyen kezelhető- közvetlenül nyomtat MS Word-ből, Excel-ből
vagy Outlook-ból
Megéri az árát, mert:
ingyenes - kifinomult címketervező szoftvert
és ajándék - 8m DK folyamatos papírszalagot (62mm széles) adunk
hozzá
* Szabványos címetikettre számolva.

Professzionális címkenyomtató irodai használatra
A QL-570 és QL-580N professzionális
címkenyomtatók a legújabb
készülékek a Brother termékskáláján.
Az egyszerű kezelhetőséget és
a remek minőséget ötvözik egy
készüléken belül.
Remek minőségű címkenyomtatás
A QL-570 és QL-580N professzionális nyomtatókat
úgy terveztük, hogy elegánsan elférjenek az Ön
íróasztalán anélkül, hogy sok helyet foglalnának.
Könnyen csatlakoztathatók USB-n keresztül PC vagy
Mac számítógépéhez. A nagy felbontású nyomtatás
tökéletessé teszi őket minőségi logók, képek,
valamint szövegek címkékre történő nyomtatásához.
Könnyen létrehozhat magas minőségű címkéket
a dokumentumai, iratrendezői, elválasztó lapjai,
mappái, névtáblái, jelzései és egyebek számára.

Tartós, automatikus vágó
A tartós, nagy terhelhetőségű vágó alkalmassá teszi
a címkenyomtatókat sok-sok címke egymás utáni
nyomtatására.

Hálózathoz csatlakoztatható
A QL-580N egyben hálózatkész is, mivel mindenki
számára lehetővé teszi az irodában, hogy címkéket
nyomtasson ugyanarra a nyomtatóra. Mindenképpen
előnyére válhat, hogy irodája jól szervezetté válik
az elegánsan feliratozott tároló területeknek,
projekteknek és polcéleknek köszönhetően.

QL–570 és QL–580N professzionális címkenyomtatók

A QL–570 és QL–580N fő jellemzői
Gyors és hatékony - akár 68 címkét is képes nyomtatni percenként*
Kiváló minőség - bámulatos 300x600 dpi nyomtatási felbontás
Sokoldalú - egészen 62 mm-es szélességig nyomtat címkéket
Professzionális - beépített, nagy terhelhetőségű automatikus címkevágóval
Egyszerűen kezelhető - közvetlenül nyomtat MS Word-ből, Excel-ből vagy
Outlook-ból
Helyet spórol meg az íróasztalon - az új, kis alapterületű tervezésnek
köszöhetően kevesebb helyet foglal íróasztalán
Rugalmas - hálózathoz csatlakoztatható és egyszerűen megosztható (csak
a QL–580N)
Megéri az árát, mert:
ingyenes - kifinomult címketervező szoftvert,
ajándék - 100db DK szabványos címetikettet
és ajándék - 8m DK folytonos papírszalagot (62mm széles) adunk hozzá

68
* Szabványos címetikettre számolva

Professzionális címkenyomtatók ipari használatra
A QL–1050 és QL–1060N
professzionális címkenyomtatót arra
tervezték, hogy eleget tegyen a legtöbb
címkézési követelménynek ipari
körülmények között és
a legnagyszerűbb megoldást nyújtsa az
Ön üzleti vállalkozásának.
Professzionálisan rugalmas
Kiváló minőségű címkéket nyomtathat nagy
választékban, 12 mm-től egészen 102 mm
szélességig (az ipari szabványméret
a szállítmányozási címkéknél). Ilyen rugalmasság
mellett Önnek kéznél van a legnagyszerűbb
címkéző eszköz a munkájához. A QL–1050 és
QL–1060N nagy felbontású, 300 dpi minőségben
nyomtat, mely tökéletes vonalkódokhoz, logókhoz
és képekhez. Mindezen túl, a QL címkenyomtatók
gyorsasága igazán meggyőző: 110mm/s sebességgel
nyomtatnak.
Mindkét modell rendelkezik USB és RS–232
soros port interfésszel, ezzel is biztosítva,
hogy a címkenyomtatók számos eszközzel
csatlakoztathatóak legyenek. A QL–1060N
rendelkezik egy beépített 10/100 Base TX hálózati
porttal és haladó hálózati funkciókkal. Így
a hálózatán keresztül több számítógépről küldhet
nyomtatási feladatokat egyetlen címkenyomtatóhoz.

QL–1050 és QL–1060N professzionális címkenyomtatók

A QL–1050 és QL–1060N fő jellemzői
Gyors és hatékony - akár 69 címkét is képes nyomtatni percenként*
Kiváló minőség - 300x300 dpi nyomtatási felbontás
Sokoldalú - 12 mm-től 102 mm-es szélességig nyomtat címkéket
Professzionális - beépített, nagy terhelhetőségű automatikus címkevágóval
Egyszerűen kezelhető - közvetlenül nyomtat MS Word-ből, Excel-ből vagy
Outlook-ból
Ipari kivitel - támogatja és nyomtatja a legtöbb 1D és 2D vonalkód típusokat
Rugalmas - hálózatkész, tökéletes a megosztáshoz és a számítógéptől távoli
nyomtatáshoz (csak a QL–1060N)
Megéri az árát, mert:
ingyenes - kifinomult címketervező szoftvert,
ajándék - 40db DK nagyméretű szállítmányozási etikettet (102mm x 152mm)
és ajándék - 8m DK folytonos papírszalagot (62mm széles) adunk hozzá

102 mm

69

* Szabványos címetikettre számolva

Válassza ki címkéjét
Előre méretezett etikettek
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Válassza ki címkéjét

Előre méretezett etikettek

Folytonos szalagok

Papír
1 DK-11208 | 400/tekercs 38mm x 90mm
2 DK-11201 | 400/tekercs 29mm x 90mm
3 DK-11209 | 800/tekercs 29mm x 62mm
4 DK-11204 | 400/tekercs 17mm x 54mm
5 DK-11203 | 300/tekercs 17mm x 87mm
6 DK-11202 | 300/tekercs 62mm x 100mm
7 DK-11218 | 1000/tekercs ø 24mm
8 DK-11219 | 1200/tekercs ø 12mm
9 DK-11221 | 1000/tekercs 23mm x 23mm
10 DK-11240 | 600/tekercs 102mm x 51mm*
11 DK-11241 | 200/tekercs 102mm x 152mm*

Papír
13 DK-22243
14 DK-22205
15 DK-22223
16 DK-22210
17 DK-22214

Filmrétegű papír
12 DK-11207 | 100/tekercs

* QL-1050 és QL-1060N

ø 58mm

| 102mm x 30.48m*
| 62mm x 30.48m
| 50mm x 30.48m
| 29mm x 30.48m
| 12mm x 30.48m

Eltávolítható papír
18 DK-44605 | 62mm x 30.48m
19 DK-44205 | 62mm x 30.48m
Filmrétegű papír
20 DK-22212 | 62mm x 15.24m
21 DK-22211 | 29mm x 15.24m
22 DK-22606 | 62mm x 15.24m
23 DK-22113 | 62mm x 15.24m

P-touch címkeszerkesztő szoftver
Nyomtasson címkéket közvetlenül
a címkeszerkesztő szoftverből
A Brother címkenyomtatók csomagja tartalmazza
a kifinomult címkeszerkesztő szoftverünket ingyenesen! A szoftvert nagyon könnyű használni és
tökéletes mind kezdők, mind pedig profik számára.
A Brother hatékony címkeszerkesztő szoftvere lehetővé
teszi az Ön számára, hogy egyszerűen hozzon létre
címkéket és abban is segít Önnek, hogy egyéni,
speciális címkéket tervezhessen pl. vonalkódok,
táblázatok, képek, logók, automatikus idő és dátum
megjelenítésével.

Snap üzemmód
A legegyszerűbb megoldás – professzionális címkék
nyomtatásához.

1 Írja be a címkére szánt szöveget
a Snap üzemmódnál.

2 Majd nyomja meg a nyomtatás gombot.
Ennyi az egész! Professzionális feliratok, melyek
gyorsan és egyszerűen elkészíthetők!

P–touch címkeszerkesztő szoftver
Expressz üzemmód
A Brother azzal is tisztában van, hogy Ön időnként
előnyben részesíti az egyéni címkéket keretekkel,
képekkel, fotókkal, ábrákkal, logókkal és
egyebekkel, mivel még professzionálisabb címkék
készítésére törekszik. Az ilyen címkéket könnyen
létrehozhatja Expressz üzemmódban, mely egyszerű
kezelhetőségének köszönhetően biztosítja a személyes
és professzionális címkék létrehozásához szükséges
funkciók könnyed használatát.

Professzionális üzemmód
Azon felhasználók számára, akiknek még több
speciális és egyéni információra van szükségük
a címkéjükön való megjelenítés során, mint pl.
vonalkódok, táblázatok, sorszámozás, stb.,
a professzionális üzemmód a tökéletes választás.
A Professzionális üzemmód sokkal összetettebb, mint
az Expressz üzemmód és hozzáférést biztosít számos
professzionális tulajdonsághoz egyszerűen és érthető
módon.

A Microsoft Office-ba történő integrálás
Nyomtasson etikett címkéket
közvetlenül a Microsoft Word, Excel és
Outlook Windows verzióiból!
A legtöbb szervezet Microsoft Office-t használ
a levelei létrehozásához valamint tárolja a gyakran
használt címeket és egyéb információkat.
Ha a P–touch címkeszerkesztő szoftver telepítve van,
akkor Ön választhatja azt is, hogy egy speciális „P“
ikont adjon a Word, Excel és Outlook eszköztárához.
Pl. miután begépelt egy levelet a Microsoft Wordbe,
gyorsan kinyomtathatja az etikett címkéjét
a következő három egyszerű lépéssel:

Egész egyszerűen jelölje ki azt
a szöveget,
amit meg akar jeleníteni a címkén.

Kattintson rá a P-ikonra az eszköztárán!

Az Ön címkéje most automatikusan
méretre vágva kinyomtatódik.
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Maximális címke hosszúság

Maximális nyomtatási
magasság

Maximális címkeszélesség

Maximális nyomtatási
sebesség*

Nyomtatófej

A nyomtató méretei

Áramforrás követelmények

1 méter

59 mm

62 mm

90mm/mp. - 56 címke/perc

Közvetlen hőnyomtatás - 300x300 dpi

146mm(SZ) x 196mm(H) x 152mm(M)

Beeépített tápegység - 220-240V AC

QL-560

1 méter

59 mm

62 mm

110mm/mp. - 68 címke/perc

Közvetlen hőnyomtatás - 300x600 dpi

134mm(SZ) x 208mm(H) x 141mm(M)

Beeépített tápegység - 220-240V AC

QL-570

1 méter

59 mm

62 mm

110mm/mp. - 68 címke/perc

Közvetlen hőnyomtatás - 300x600 dpi

134mm(SZ) x 240mm(H) x 141mm(M)

Beeépített tápegység - 220-240V AC

QL-580N

Beépített, tartós vágószerkezet

3 méter

98.6 mm

102 mm

110mm/mp. - 69 címke/perc

Közvetlen hőnyomtatás - 300x300 dpi

171mm(SZ) x 224mm(H) x 148mm(M)

Beeépített tápegység - 220-240V AC

QL-1050

Beépített, tartós vágószerkezet

3 méter

98.6 mmMax. nyomtatási magasság

102 mm

110mm/mp. - 69 címke/perc

Közvetlen hőnyomtatás - 300x300 dpi

171mm(SZ) x 224mm(H) x 148mm(M)

Beeépített tápegység - 220-240V AC

QL-1060N

MAC rendszerkövetelmények

Beépített, tartós vágószerkezet

Mac OS X 10.3.9 - 10.5.1-ig

Beépített, tartós vágószerkezet

PC rendszerkövetelmények

Operációs rendszer támogatás**

PowerPC vagy Intel

Beépített, felhasználó által cserélhető
vágó

Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®

CPU

Az operációs rendszer specifikációinál ajánlottak szerint

Automatikus vágó

Operációs rendszer**

Az operációs rendszer specifikációinál ajánlottak szerint

Minimális memória (RAM)

100 MB vagy több

USB 1.1 vagy újabb specifikáció
RS-232 9-tűs D-Sub
Hálózat (10/100 Base-TX vezetékes ethernet)

Minimális CPU sebesség

Az operációs rendszer specifikációinál ajánlottak szerint

Szabad terület a merevlemezen

Egyéni modell specifikációk szerint (feljebb) - kivéve RS-232

USB 1.1 vagy újabb specifikáció
RS-232 9-tűs D-Sub
Hálózat (10/100 Base-TX vezetékes ethernet)

Minimális memória (RAM)
70 MB vagy több

Interfész(ek)

Több mint 256 szín

USB 1.1 vagy újabb specifikáció
RS-232 9-tűs D-Sub

Szabad terület a
merevlemezen

Egyéni modell specifikációk szerint (feljebb)

Grafikus kártya

CD-ROM meghajtó a telepítéshez

USB 1.1 vagy újabb specifikáció

Interfész(ek)

SVGA minimum 16 bit színmélységgel

Egyebek

USB 1.1 vagy újabb specifikáció

Grafikus kártya

CD-ROM meghajtó a telepítéshez

Interfész(ek)

Egyebek

* Szabványos etikett címkék esetében ** A legújabb, operációs rendszer támogatására vonatkozó információkhoz látogassa meg http://solutions.brother.com weboldalt!

www.brother.hu

Nyomdai előállításkor minden specifikáció megfelelt a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden terméknév bejegyzett
védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

