
H500

Kannettava tietokoneen 
tarratulostin ammattikäyttöön 

Voit luoda tarrasi käyttämällä 
laitteen näppäimistöä ja näyttöä 
sekä suoraan tietokoneellasi.  

- Tulostaa tarroja toimiston moniin eri 
käyttötarkoituksiin

- Suuri taustavalaistu ja helppolukuinen grafiikkanäyttö

- Automaattinen tarraleikkuri

- Tulostaa 3.5, 6, 9, 12, 18 & 24 mm leveille tarranauhoille

www.brother.fi



H500

“Voin luoda tarroja siellä missä merkintää 
tarvitsen, tai luoda ja tulostaa tarrat 
suoraan tietokoneeltani, joten toimistoni 
pysyy järjestyksessä” 



Suunnittele ja tulostava kestävät tarrat Mac- tai Windows-tietokoneella.

Kannettavalla P-touch H500 tarratulostimella merkitset helposti ja nopeasti kansiot, arkistokansiot, varmuuskopioiden levyt/
USB-tikut sekä hyllyreunat ja toimistosi järjestys säilyy. Kun liität tarratulostimen tietokoneeseen, voit lisätä tarroillesi kuvia, 
tekstikehyksiä ja viivakoodeja tai luoda tyylikkäitä tekstitarroja käyttämällä asennettuja TrueType -fontteja. P-touch tarranauhoja on 
saatavana monina eri tarraleveyksinä ja -väreinä, jotka varmistavat, että löydät vaivatta sopivan tarranauhan ja voit luoda tarrasi 
P-touch H500 tarratulostimella milloin ja missä niitä tarvitset. 

PT-H500 toiminnot

Laminoidut P-touch tarranauhat – suunniteltu kestämään

Laminoidut Brother P-touch TZe-tarranauhat koostuvat kuudesta materiaalikerroksesta, jotka muodostavat ohuen ja erittäin 
kestävän tarranauhan. Merkit tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä kahden PET-suojakalvon väliin, joka suojaa tekstiä nesteiltä, 
hankaukselta, äärilämpötiloilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarranauhat on testattu ääriolosuhteissa, joten voit olla varma,  
että korkealaatuiset tarranauhamme kestävät. 

Voit ladata  
viimeisimmät tarramallit 

Brother  
Cloud -palvelusta.

Käytä itsenäisenä  
tai PC-tai  

Mac-tietokoneeseen 
liitettynä ja suunnittele 

& tulosta tarrasi. 

Toimii AA-paristoilla, 
verkkolaitteella tai 
ladattavalla Li-ion  

akulla (lisävarusteita). 

Kannettava malli, 
joka tulostaa nopeasti 

ja leikkaa tarrat 
automaattisesti.

Suuri taustavalaistu 
grafiikkanäyttö  

helpottaa käyttöä.

Lisää kehyksen  
tekstisi ympärille. 

Voit lisätä tarroihisi 
logon tai kuvan. 

Sisältää valikoiman 
symboleita tarrallesi 

lisättäväksi 
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Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
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PT-H500 PC-ohjelmisto

Pakkauksen sisältö PT-H500 tarratulostin
 24 mm tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 4 m
 Tarrasuunnitteluohjelmisto ja tulostinajuri (CD-ROM)
 USB-kaapeli, rannehihna ja käyttöopas

Tarkempiin tuotetietohin ja tuotevalikoimaamme voit tutustua sivuillamme www.brother.fi.  

PT-H500 Tekniset tiedot

Luo selkeät merkinnät kestävällä P-touch Tze-tarranauhalla

Tärkeimmät 
ominaisuudet

Näyttö LCD-grafiikkanäyttö tulostuksen esikatselulla, 16  
 merkkiä x 3 riviä 
Tietokoneliitäntä USB 2.0
Tulostusnopeus 20 mm/sekunti
Tarran maksimileveys 24 mm
Tarran maksimi tulostuskorkeus  18.1 mm
Tarraleikkuri Automaattinen
Paristot 6 x AA ladattavat alkaliparistot 
 (LR6/HR6 - eivät sisälly)

Tarrojen luominen

Fontit            14 fonttia ¦ 11 tekstityyliä ¦ pistekoko 6 - 48 
Maksimi rivimäärä 7 (24 mm leveällä tarranauhalla)
Tekstilohkot - Maksimissaan 5
Symbolit 618
Tekstikehykset 99
Viivakoodit 9 viivakoodiprotokollaa
Automaattinen numerointi 1-99
Kopiotulostus 1-99
Pystysuora tekstitulostus Kyllä
Kierretty tekstitulostus Kyllä
Valmiit muotoilut 18 mallia; 24 tekstilohkomallia
Kaapelitarra -toiminto Kyllä

Muisti

Maksimi merkkimäärä 280 / tarra
Tarramuistipaikat 50

Kestävälle P-touch tarramerkinnälle on monia käyttökohteita kotona, toimistossa, koulussa, myymälässä 
tai missä tahansa työpisteessä. Näistä yleisimpiä ovat: 

•Kaapelit ja kytkimet •CD- ja DVD-levyt •Toimistotarvikkeet/-laitteet •Kansiot •Arkistokaapit 
•Henkilöstön & vierailijoiden nimikyltit •Opasteet •Postitus •Ilmoitustaulut •Hyllyreunat 
•Puhelinvaihteen alanumerot

Yhteystiedot:

Tärkeimmät 
ominaisuudet

Yleistä

Tarvikkeet

Lisätarvikkeet

Paino & Mitat

Tuetut käyttöjärjestelmät Windows Vista®

 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.6 - 10.8
Fonttityypit Kaikki asennetut TrueType -fontit
Fonttityylit 12
Kuvien tuominen JPG, BMP, TIFF ja muut suositut kuvatiedostomuodot
Näyttökuva/kuvakaappaus Kyllä
Kehykset 154
Viivakoodit 21 viivakoodiprotokollaa sisältäen 1D/2D viivakoodit
Tuettu tietokantayhteys Microsoft® Access®, Microsoft® Excel®, csv, mdb, txt
Microsoft Office® -tuki Microsoft® Word® 2003/2007/2010
 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Tarratyyppi ¦ Tarranauhaleveys TZe tarrakasetit ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Paristot BA-E001 Li-ion ladattava akku
 Ladattavat AA-alkaliparistot (LR6/HR6)
Verkkolaite AD-E001 Verkkolaite

PT-H500 122 mm(l) x 245 mm(k) x 91 mm(s) ¦ 830g

Kuvatut tarrat ovat vain havainnollistamista varten, eikä niitä välttämättä voi luoda tällä mallilla. 
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja. 


