
Print labels in zwart en rood met de NIEUWE QL-800 reeks

Zie het verschil
Zorg ervoor dat uw labels opvallen door in zwart en rood te printen. Onze slimme QL-800 labelprinters voor kantoren printen labels op 
maat die geschikt zijn voor een waaier aan toepassingen. Zo maakt u onder meer labels die waarschuwen voor allergenen, breekbare 

goederen, vertrouwelijke informatie of gevaarlijke plaatsen. Het is ook mogelijk om enkel in zwart af te drukken op doorlopende 
labelrollen, voorgesneden labels of duurzamere tapes.



2-COLOUR
PRINTING*

WIRELESS**

 NETWORK***

*Requires DK-22251. **Available on QL-810W and QL-820NWB only. ***Available on QL-820NWB only. † Compatible with QL-810W and QL-820NWB only. 2-colour print support expected May 2017.
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BLUETOOTH®

 CONNECTIVITY***
AUTO CUT

Verbind de labelprinter met de computer 
via USB en maak labels op maat met de 

gratis software.

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi verbinding 
ontwerpt en print u labels met uw mobiel 

toestel, waar u ook bent.

Ontwerp uw labels op de printer zelf en 
geniet de flexibiliteit van Wi-Fi, Bluetooth 

en een LAN-verbinding.

De QL-800 reeks in een oogopslag...

* Vereist DK-22251. ** Enkel beschikbaar 
op QL-810W en QL-820NWB. *** Enkel 

beschikbaar op QL-820NWB.

Neem contact op met uw verdeler en zie het verschil met uw eigen ogen

QL-800 QL-810W QL-820NWB
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Grote labels. Kleine labels. Brede labels. Lange labels. De slimme QL-800 labelprinters printen labels op maat in slechts enkele 
seconden. Onze doorlopende labelrollen zijn ideaal om labels te printen tot liefst een meter lang. Zo werkt u niet alleen sneller en 

efficiënter, maar vermijdt u ook onnodig afval.

Print labels tot 
een meter lang



De QL-810W en QL-820NWB labelprinters hebben een draadloze interface zodat u waar en wanneer ook labels kunt afdrukken. Met 
één enkele druk op de laptop of swipe op de smartphone ontwerpt en print u duurzame labels. Download onze handige iPrint&Label 

app en kies uit een groot aantal templates of maak labels op maat. Het is ook mogelijk om vanaf uw smartphone of tablet logo's, foto's, 
barcodes en tijdsaanduidingen toe te voegen.

Print labels vanaf
uw mobiel toestel

† Enkel compatibel met QL-810W en QL-820NWB. 
Ondersteuning voor printen in 2 kleuren met de app verwacht 

vanaf mei 2017.




