Voedingsvereisten
Afmetingen printer
Printkop
Maximale printsnelheid*
Maximale labelbreedte
Maximale printhoogte
Maximale labellengte
Automatische snijder
Interface(s)

Besturingssysteem**
Minimale snelheid CPU
Minimaal geheugen (RAM)
Vrije ruimte op harde schijf
Interface(s)
Grafische kaart
Diversen

90 mm/seconde - 56 labels/minuut

Direct thermisch - 300 x 300 dpi

146mm(B)x196mm(D)x152mm(H)

Interne voedingseenheid - 220-240V AC

QL-560

62 mm

110 mm/seconde - 68 labels/minuut

Direct thermisch - 300 x 600 dpi

134mm(B)x208mm(D)x141mm(H)

Interne voedingseenheid - 220-240V AC

QL-570

62 mm

110 mm/seconde - 68 labels/minuut

Direct thermisch - 300 x 600 dpi

134mm(B)x240mm(D)x141mm(H)

Interne voedingseenheid - 220-240V AC

QL-580N

98,6 mm

102 mm

110 mm/seconde - 69 labels/minuut

Direct thermisch - 300 x 300 dpi

171mm(B)x224mm(D)x148mm(H)

98,6 mm

102 mm

110 mm/seconde - 69 labels/minuut

Direct thermisch - 300 x 300 dpi

171mm(B)x224mm(D)x148mm(H)

Interne voedingseenheid - 220-240V AC Interne voedingseenheid - 220-240V AC

QL-1050

3 meter

QL-1060N

62 mm

3 meter

Ingebouwde permanente snijder

59 mm

Ingebouwde permanente snijder

1 meter
Ingebouwde permanente snijder

USB 1.1 of recentere specificatie
RS-232 9-pin D-Sub
Netwerk(10/100Base-TXbedraadethernet)

59 mm

Ingebouwde permanente snijder

USB 1.1 of recentere specificatie
RS-232 9-pin D-Sub

1 meter

Ingebouwde vervangbare snijder

USB 1.1 of recentere specificatie

USB 1.1 of recentere specificatie
RS-232 9-pin D-Sub
Netwerk(10/100Base-TXbedraadethernet)

1 meter

USB 1.1 of recentere specificatie

Systeemvereisten Mac

59 mm

Systeemvereisten PC

Zoals aanbevolen onder specificaties voor besturingssystemen

PowerPC of Intel
Minimaal geheugen (RAM)

100 MB of meer

Mac OS X 10.3.9 tot 10.5.1

Zoals aanbevolen onder specificaties voor besturingssystemen

Vrije ruimte op harde schijf

Zie aparte modelspecificatie (hierboven) - exclusief RS-232

CPU

70 MB of meer

Interface(s)

Meer dan 256 kleuren

Ondersteunde besturingssystemen**

Zie aparte modelspecificatie (hierboven)

Grafische kaart

Cd-rom-station voor installatie

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

SVGA met minimaal 16-bits kleurdiepte

Diversen

Zoals aanbevolen onder specificaties voor besturingssystemen

Cd-rom-station voor installatie

* Op basis van standaard-adreslabels ** Kijk op http://solutions.brother.com voor de meest recente informatie over ondersteunde besturingssystemen
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QL LABEL PRINTERS

 Eenvoudig te gebruiken
 Professionele resultaten
 Creëer uw eigen label formaat
 Werkt met Word / Excel / Outlook
 Gratis labelontwerp software ingebouwd

QL PROFESSIONELE
LABELPRINTERS

De behoefte aan labels

Eenvoudig maar professioneel

Uit rapporten blijkt dat we
gemiddeld zes weken van ons
werkleven naar kwijtgeraakte
informatie zoeken, wat het
Europese bedrijfsleven elk jaar
miljarden kost.

Gebruiksvriendelijk, met
professionele resultaten

Professionele labelprinters van Brother
vereenvoudigen het werk van
kantooremployés, beheerders,
accountants, managers in de horeca,
evenementorganisatoren, noem maar op.
Ze zijn perfect voor iedereen die
overzichtelijkheid wenst.

1 Een beter professioneel imago
Duidelijk gelabelde documenten en
voorwerpen houden alles overzichtelijk en
geven u een professioneel imago wanneer u
met klanten en collega’s communiceert.

2 Verhoogde productiviteit
Een gestructureerde, georganiseerde en
efficiënte werkomgeving verhoogt de
productiviteit en helpt uw bedrijf te
groeien. Houd alles overzichtelijk met
duidelijk gelabelde documenten en
voorwerpen.

Met de gebruiksvriendelijke QL-labelprinters van
Brother maakt u professionele labels voor
uiteenlopende gebruikstoepassingen.

Labels van elk gewenst formaat
U plaatst gewoon een rol labels, die verkrijgbaar
zijn in uiteenlopende breedtes. Kies een
labellengte, maximaal één meter. Ontwerp uw
label en druk het af. De ingebouwde snijder
snijdt het label op de gewenste grootte af.

Met één klik labels afdrukken
U kunt adreslabels rechtstreeks vanuit Microsoft
Word, Excel en Outlook afdrukken. U markeert
gewoon het adres en klikt op een knop op de
werkbalk!
Of gebruik de meegeleverde labelsoftware om
labels voor andere applicaties te maken.

Geen verspilling of verkeerde labels
Elke rol labels komt op een spoel met
rolgeleider. Dus het label is altijd correct
geïnstalleerd en het apparaat ‘kent’ de exacte
labelafmetingen.
Dit voorkomt problemen met het uitlijnen, die
met traditionele printers geassocieerd worden.
Dus of u nu één label of honderden labels
afdrukt, met de QL-printers van Brother krijgt u
keer op keer een perfect resultaat.

Eenvoudig maar professioneel

QL-560 Professionele labelprinter

DK-labels van Brother zijn voor allerlei toepassingen geschikt.
Labels van Brother bieden u talloze mogelijkheden. Hier volgen
enkele voorbeelden:

De ideale introductie tot het maken
van professionele labels

Voor
Labels voor boekruggen
De continue lengte labels van Brother komen in diverse breedtes,
zodat u makkelijk labels van de juiste grootte kunt maken. Zo
kunt u altijd snel de juiste map vinden!

Adres- en verzendlabels
Adres- en verzendlabels in verschillende maten geven de
uitgaande post van uw bedrijf een professioneel aanzien.

Na

De QL-560 professionele labelprinter is perfect
als labelen iets nieuws voor u is. Het is een
snelle, veelzijdige printer voor gebruik op
kantoor, thuis en ander zakelijk gebruik.
U sluit hem gewoon via USB op de computer of
Mac aan en kunt dan meteen hoogwaardige
labels afdrukken, van naambadges en labels
voor tabbladen tot borden en verzendlabels.
Dankzij de ingebouwde automatische snijder
kunt u continue labelrollen gebruiken en uw
labels op de juiste lengte afsnijden, van 25
mm tot 1 meter. En uw labels hebben altijd
een nette, scherpe rand. Dus u kunt labels van
praktisch elk formaat afdrukken zonder de rol
te verwisselen!
Kenmerken van de QL-560

Labels voor cd’s/dvd’s

Snel en doeltreffend - tot 56 labels per minuut afdrukken*
Hoge kwaliteit - afdrukken met een resolutie van 300 dpi
Veelzijdig - tot 62 mm brede labels afdrukken
Professioneel - met ingebouwde automatische labelsnijder
Gebruiksvriendelijk - rechtstreeks vanuit MS Word, Excel,
of Outlook afdrukken

Professioneel gelabelde cd’s en dvd’s, met Brother labels van
vast formaat. Keurig gedrukte tekst is beter te lezen dan een met
de hand geschreven label.

Papierwerk
Label papierwerk en projectmateriaal met relevante gegevens
zoals projectstadium, klantgegevens en voltooiingsdatum, zodat
u sneller en efficiënter kunt werken. In dit voorbeeld werd een
rond label van 24 mm en een klein adreslabel gebruikt. Met onze
labels van vast formaat en labels met continue lengte kunt u elk
gewenst labeltype maken.

LABELBREEDTE
AUTOMATISCH
AFSNIJDEN

LABELS PER MIN

PRINTRESOLUTIE

SOFTWARE
MEEGELEVERD

Waarde voor uw geld met:
Gratis - geraffineerde labeldesignsoftware
Gratis - 62 mm brede continue DK-labelrol (8 m)
* Gebaseerd op standaard-adreslabels

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Professionele labelprinters voor op kantoor

Kenmerken van de QL-570 en QL-580N labelprinters

De QL-570 en QL-580N
professionele labelprinters zijn
de laatste toevoeging aan het
assortiment van Brother. Ze
combineren gebruiksgemak
met specificaties van de
hoogste kwaliteit.
Hoogwaardige labels afdrukken
De QL-570 en QL-580N professionele
labelprinters passen keurig op uw bureau,
nemen niet te veel ruimte in beslag en worden
gewoon via USB op de computer of Mac
aangesloten. Dankzij de hoge printresolutie zijn
ze perfect voor labels met logo’s, afbeeldingen
en tekst van hoge kwaliteit. U maakt in een
handomdraai zeer professionele labels voor
documenten, dossiers, tabbladen, mappen,
naambadges, borden en nog veel meer.

Duurzame automatische snijder
Met de duurzame, robuuste snijder zijn deze
labelprinters bij uitstek geschikt om het ene label
na het andere af te drukken, dus u kunt ze ook
op voorraad houden.

Kenmerken van de QL-570 en QL-580N

Klaar voor gebruik in het netwerk

Veelzijdig - tot 62 mm brede labels afdrukken

De QL-580N is netwerkklaar, zodat iedereen
op kantoor labels op dezelfde printer kan
afdrukken. Iedereen heeft baat bij goed
georganiseerde, keurig gelabelde
opslagruimtes, projecten en bureaus.

Professioneel - met ingebouwde, duurzame automatische labelsnijder

Snel en doeltreffend - tot 68 labels per minuut afdrukken*
Hoge kwaliteit - met verbluffende printresolutie van 300 x 600 dpi

Gebruiksvriendelijk - rechtstreeks vanuit MS Word, Excel, of Outlook afdrukken
Bespaart ruimte op het bureau - nieuw ontwerp neemt weinig ruimte in beslag
Flexibel - nu netwerkklaar, perfect om te delen (alleen QL-580N)
Waarde voor uw geld met:
Gratis - geraffineerde labeldesignsoftware
Gratis - 100 standaard DK-adreslabels
Gratis - 8m DK Continuous label roll (62mm wide)
AUTOMATISCH
AFSNIJDEN

LABELBREEDTE

LABELS PER MIN

* Gebaseerd op standaard-adreslabels

PRINTRESOLUTIE

SOFTWARE
MEEGELEVERD
GEBRUIKSVRIENDELIJK

NETWERKKLAAR

Professionele labelprinters voor de industrie

QL-1050 en QL-1060N professionele labelprinters

De QL-1050 en QL-1060N
professionele labelprinters zijn
geschikt voor de meeste
labelingvereisten in vele
industriële sectoren en bieden
uw bedrijf de ultieme oplossing.
Professionele flexibiliteit
Maak hoogwaardige labels met uiteenlopende
breedtes, van 12 mm tot 102 mm breed (de
industriestandaard voor verzendlabels). Met zulke
flexibiliteit beschikt u over de ultieme labelingtool
voor uw industrie. Met de QL-1050 en QL-1060N
maakt u hoogwaardige labels met een hoge
resolutie van 300 dpi, perfect voor barcodes,
logo’s en afbeeldingen. En ze zijn snel, met een
afdruksnelheid van gemiddeld 110 mm/seconde.
Beide modellen komen standaard met USB en
RS-232 seriële poorten, dus de labelprinters
kunnen op allerlei apparatuur worden
aangesloten. De QL-1060N heeft bovendien
een ingebouwde 10/100 Base TX-netwerkpoort
en geavanceerde online beheerfuncties. Dus u
kunt taken vanaf meerdere computers over het
netwerk naar een enkele labelprinter sturen.

Kenmerken van de QL-1050 en QL-1060N
Snel en doeltreffend - tot 69 labels per minuut afdrukken*
Hoge kwaliteit - met printresolutie van 300 x 300 dpi
Veelzijdig - 12 mm tot 102 mm brede labels afdrukken
Professioneel - met ingebouwde, duurzame automatische labelsnijder
Gebruiksvriendelijk - rechtstreeks vanuit MS Word, Excel, of Outlook afdrukken
Industrieel - ondersteunt de meeste 1D en 2D barcodetypes
Flexibel - netwerkklaar, perfect om te delen en af te drukken wanneer u niet bij de
computer bent (alleen QL-1060N)
Waarde voor uw geld met:
Gratis - geraffineerde labeldesignsoftware
Gratis - 40 grote DK-verzendlabels (102 mm x 152 mm)
Gratis - 8 m continue DK-labelrol (62 mm breed)
AUTOMATISCH
AFSNIJDEN

102
LABELBREEDTE

LABELS PER MIN

* Gebaseerd op standaard-adreslabels
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NETWERKKLAAR

Kies uw labels

Kies uw labels

Papieren labels met vast formaat
Permanente Einzel-Etiketten (Papier) - Etiquettes prédécoupées résistantes en papier
Die-cut papier labels - Etichette di carta pretagliate - Cintas de papel precortadas Etiquetas de papel picotado

1

2

3

4

4

5

7
6

8

9

OK

10

Papier | Paper | Carta | Papel

Folie | Film | Pellicola

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 DK-11207 | 100/Roll ø 58mm

DK-11208 | 400/Roll 38mm x 90mm
DK-11201 | 400/Roll 29mm x 90mm
DK-11209 | 800/Roll 29mm x 62mm
DK-11204 | 400/Roll 17mm x 54mm
DK-11203 | 300/Roll 17mm x 87mm
DK-11202 | 300/Roll 62mm x 100mm
DK-11218 | 1000/Roll ø 24mm
DK-11219 | 1200/Roll ø 12mm
DK-11221 | 1000/roll 23mm x 23mm

Verwijderbaar papier | Entfernbares
PapierPapier Démontable | Removable Paper
Carta Smontabile | Papel Desprendible
Papel Removivel

18/03/2006

15 DK-44605 | 62mm x 30.48m
16 DK-44205 | 62mm x 30.48m

Continue labeltape
Permanente Endlos-Etiketten - Ruban continu résistants - Continue lengte tape
Nastri continui - Cintas continuas - Fitas Continuas

11

17

12

18
13
14

15

19

16

20

Papier | Paper | Carta | Papel
11
12
13
14

DK-22205 | 62mm x 30.48m
DK-22223 | 50mm x 30.48m
DK-22210 | 29mm x 30.48m
DK-22214 | 12mm x 30.48m

Folie | Film | Pellicola
17
18
19
20

DK-22212 | 62mm x 15.24m
DK-22211 | 29mm x 15.24m
DK-22606 | 62mm x 15.24m
DK-22113 | 62mm x 15.24m

Labeldesignsoftware

Labeldesignsoftware

Labels rechtstreeks afdrukken
vanuit de gebruiksvriendelijke
labelsoftware van Brother

Express-modus

Alle labelprinters van Brother komen met
geraffineerde labeldesignsoftware - die wij geheel
gratis leveren! Deze software is bijzonder
eenvoudig te gebruiken en perfect voor
beginners en experts. Met de krachtige
labelsoftware van Brother ontwerpt u in een
handomdraai allerlei labels, van eenvoudige
etiketten tot labels met barcodes, tabellen,
afbeeldingen, logo’s, automatisch tijd- en
datumstempel, en nog veel, veel meer.

Brother weet dat u soms ook speciale labels
nodig hebt, met randen en kaders,
afbeeldingen, schermafdrukken, logo’s enz.
Dergelijke professionele labels maakt u
zonder enige moeite in de Express-modus
van de Brother-software. De Express-modus
biedt u op overzichtelijke en begrijpelijke
wijze toegang tot alle functies die u nodig
hebt om gepersonaliseerde en
professionele labels te maken.

Snap-modus

Professional-modus

De eenvoudigste oplossing allertijden voor
labels die er professioneel uitzien.

Voor gebruikers die uiterst nauwkeurige en
aangepaste informatie op hun labels wensen,
zoals barcodes, tabellen, opeenvolgende
nummering enz., is de Professional-modus de
perfecte keuze.

1 Schrijf de gewenste tekst voor uw label in
de Snap-modus.

2 En klik op Afdrukken.
Klaar is Kees! Zo eenvoudig is het om
professionele labels te maken.

De Professional-modus is meer geavanceerd
dan de Express-modus en biedt op
overzichtelijke en begrijpelijke wijze toegang tot
uiteenlopende professionele functies.

Integreert met Microsoft Office
Adreslabels rechtstreeks afdrukken
vanuit Windows-versies van
Microsoft Word, Excel en Outlook.
De meeste organisaties gebruiken Microsoft
Office om brieven op te stellen en veelgebruikte
adressen en andere informatie op te slaan.
Wanneer de meegeleverde labelsoftware is
geïnstalleerd, kunt u een speciaal pictogram
met de letter P toevoegen aan de werkbalk van
Word, Excel en Outlook. Als u dan
bijvoorbeeld een brief hebt opgesteld in
Microsoft Word, kunt in drie eenvoudige
stappen een adreslabel afdrukken:

Markeer de tekst die op het label
moet komen te staan

Klik op de werkbalk op het
pictogram met de letter P

Uw label wordt afgedrukt en
automatisch op de juiste lengte
afgesneden

