
Tiskárny samolepících štítků

Označení, které Vám vydrží



Přenosné modely - P-touch 1000/1280/VP/1830VP/2460/2480

Jednoduchá obsluha, malé rozměry, připravenost kdekoliv pro okamžité použití.
Přenosné modely nabízí výrobu nejrůznějších štítků na pracovišti i doma.LAMINOVANÉ PÁSKY

PŘENOSNÉ, A PROTO VŽDY PŘI RUCE

■ 14 znakový displej
■ česká displejová hlášení
■ standardní klávesnice
■ 4 velikosti písma, 3 šířky
■ 9 stylů písma
■ šířky pásek 3.5, 6, 9, 12

a 18 mm
■ volič funkcí
■ 5 pamětí frází

Kancelářská model s českými displejovými
hlášeními a kufříkem.

■ dvouřádkový šestnáctimístný
displej

■ standardní klávesnice
■ 7 velikostí písma
■ 6 stylů písma
■ sedmiřádkový tisk
■ šířky pásek 6–24 mm
■ PT-2480 - komunikace PC-PT
■ vodorovný a svislý tisk
■ zrcadlový tisk PT-2480 umožňuje ukládání databáze a štítků,

vytvořených v počítači do 10 pamětí přístroje

5 PAMĚTÍ FRÁZÍ

2 ŘÁDKY TISKU

P-touch 1830VPP-touch 1830VP

P-touch 2460/2480P-touch 2460/2480

MODELY

DO TERÉNU

■ osmimístný displej
■ abecední klávesnice
■ 5 velikostí písma
■ 10 stylů písma
■ dvouřádkový tisk
■ šířky pásek 6, 9 a 12 mm
■ vodorovný a svislý tisk
■ zrcadlový tisk
■ klávesa výběru funkce Jednoduchý model pro práci v terénu

ABECEDNÍ

KLÁVESNICE

P-touch 1000P-touch 1000

■ 15 znakový displej
■ česká displejová hlášení
■ standardní klávesnice
■ 3 volby velikostí písma, 3 šířky
■ 9 stylů písma
■ šířky pásek 3.5, 6, 9, 12

a 18 mm
■ volič funkcí
■ 3 paměti frází Kancelářská model s českými displejovými

hlášeními. Kufřík dodáván s PT-1280VP

15 ZNAKOVÝ DISPLEJ

2 ŘÁDKY TISKU

P-touch 1280/VPP-touch 1280/VP



Kancelářské modely - P-touch 18R/3600/2450DX/1950

Kancelářské modely P-touch splní kdekoliv vaše veškeré požadavky - v kanceláři i v provozních či
obchodních prostorách. Tyto profesionální pomocníci disponují bohatstvím rozličných funkcí.

NEOCENITELNÝ POMOCNÍK V KANCELÁŘI

■ dvouřádkový
čtrnáctimístný displej

■ tisk čarových kódů
■ 4 šířky písma
■ 3 velikostí písma
■ 12 stylů písma
■ 5 řádků tisku
■ šířky pásek 6, 9, 12

a 18 mm
■ tisk z počítače

Napájení akumulátory, dobíjení přístroje přímo
v základně

■ dvouřádkový dvanáctimístný displej
■ tisk čarových kódů
■ tabulátory
■ 3 šířky písma
■ 7 velikostí písma
■ 12 stylů písma
■ sedmiřádkový tisk
■ šířky pásek 6, 9, 12, 18

a 24 mm
■ automatický odstřih štítků
■ tisk z počítače

Automatické násobení čísla koeficientem, otočný
volič funkcí a automatický odstřih pásky - to vše
umožňuje rychlou a komfortní výrobu štítků

■ dvouřádkový
desetimístný displej

■ tabulátory
■ 16 předvolených formátů
■ 8 velikostí písma
■ 9 stylů písma
■ pětiřádkový tisk
■ šířky pásek 6, 9, 12 a 18 mm
■ automatický odstřih štítků
■ tisk z počítače

Na displeji P-touch 1950 vidíte vždy vše dokonale, ať
zadáváte text nebo opravujete chyby.

S VELKÝM

DISPLEJEM

2ŘÁDKOVÝ DISPLEJ

18 mm PÁSKA

P-touch 18RP-touch 18R

■ grafický (WYSIWYG) displej
■ rozlišení 360 dpi
■ paměť do 10 240 znaků
■ 24 velikostí písma
■ tisk z počítače
■ tisk až do 16 řádků
■ zrcadlový tisk
■ poloodstřih štítků
■ šířky pásek 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mmRozlišení 360 dpi a rychlost tisku 20 mm/sec

spolu s tiskem až do 16 řádků pro tvorbu štítků
vysoké kvality.

VELKOPLOŠNÝ DISPLEJ

VOLBA TYPU ODSTŘIHU

P-touch 3600P-touch 3600

P-touch 2450 DXP-touch 2450 DX

P-touch 1950P-touch 1950



Profesionální kancelářský model - P-touch 9600

OCENÍTE VÝHODY
P-touch 9600 je určen pro tvorbu štítků na
profesionální úrovni. Možnost nastavení délky a
okrajů umožní vytvořit štítek přesně podle
vašich požadavků. Ergonomickou klávesnici
oceníte  hlavně při práci v terénu. Stejně jako
možnost nahrát do přístroje data a grafiku
přímo z počítače a pak tyto soubory kdykoli a
kdekoli vytisknout. Návrh štítků je díky
dodávanému programu P-touch Editor velmi
jednoduchý a přehledný.

■ třířádkový semigrafický displej
■ tisk až do 16 řádků
■ USB a sériový port
■ rozlišení 360 dpi
■ rychlost tisku až 20 mm/s
■ rozlišení 360 dpi
■ vertikální zarovnání
■ horizontální zarovnání
■ tisk až 999 kopií
■ poloodstřih 

Velký třířádkový semigrafický
displej slouží pro přehledné
zadávání údajů a kontrolu
rozvržení štítku před tiskem.
Jeho podsvícení oceníte
zvláště při práci ve zhoršených
světelných podmínkách.

Automatické vkládání
času a datumu přímo
na štítek zlepší přehled
a zjednoduší aktualizaci
popisků stejně jako
možnost tisku čárových
kódů, kterých je
zabudováno celkem
9 typů.

Tiskárnu je možno napájet
buď z dodávaného síťového
adaptéru nebo pomocí
vestavěných akumulátorů.
Jejich stav je indikován na
zvláštním ukazateli.

Novinkou je vylepšený ořez, který
kromě standardní funkce nabízí
i poloodstřih. Tuto funkci, při které je
zachována nosná páska a odstřihuje
se pouze samolepicí vrstva s tiskem
oceníte při tisku většího počtu štítků.

Pro tisk z počítačů typu
PC nebo Macintosh lze
využít připojení přes
sériový nebo USB port.
Ten zároveň slouží pro
přenos dat mezi
počítačem a tiskárnou
a to v obou směrech.
Tuto vlastnost oceníte při
tisku databází, firemní
grafiky nebo downloadu
maker.

8 programovatelných tlačítek
lze využít pro zjednodušení
tisku rozsáhlejších souborů.
Stejně jako funkci Rotace,
kterou je možné otočit tisk
o 90 stupňů. Tiskárna
automaticky přizpůsobí tisk
použité pásce.



NÁVRH ŠTÍTKU V GRAFICKÉM REŽIMU

Tyto profesionální modely představují počítačové
grafické tiskárny, které vyrobí štítky přesně
podle vašich představ. Vše, co musíte udělat,
je instalovat programové vybavení a připojit
P-touch k vašemu počítači.

Pro návrh můžete využít nejen sady symbolů,
které jsou instalovány programem, ale
i všechny typy písma a symboly z vašeho
počítače. Program umožňuje i vkládání grafiky,
jako jsou firemní loga a obrázky,
takže se štítky stanou ještě více atraktivní.
Zobrazení na monitoru v grafickém režimu
umožňuje plynulé nastavení velikosti a umístění
textu i symbolů, s možností volby velikosti
plochy návrhu štítku. Přitom nový model
P-touch 9500PC je vybaven funkcí
poloodstřihu - štítek je pouze  naříznut bez
porušení ochranné spodní vrstvy, což jej umožní
velmi jednoduše sejmout a nalepit.

Požadavky na počítač:
■ PC s CD-ROM mechanikou
■ operační systém WINDOWS 95/98,

NT 4.0/XP nebo MAC
■ VGA adaptér (nebo výkonnější)
■ miminálně 20 MB volného prostoru

na disku

Profesionální modely řízené počítačem

■ jednoduchá instalace
i spolupráce s vaším
počítačem

■ využití všech fontů v počítači,
symbolů a grafiky

■ rychlost tisku 4 cm/sec.
■ sériový a USB port
■ tisk čarových kódů
■ šířky pásek 6, 9, 12,

18, 24 a 36 mm
■ výška písma až do 27 mm
■ víceřádkový tisk
■ automatický

odstřih štítku
■ funkce poloodstřihu štítku
■ automatický tisk

číselných řad

■ jednoduchá instalace i spolupráce s vaším počítačem
■ tisk přes USB port
■ instalace pro WINDOWS 98/ME/2000/XP
■ využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
■ tisk s rozlišením 180 dpi
■ tisk čarových kódů
■ šířky pásek 6, 9, 12, 18 a 24 mm
■ víceřádkový tisk

P-touch 9200 DXP-touch 9500 PC

P-touch 2420 PCP-touch 2420 PC




