
Profesjonell etikettskriver 
Den allsidige QL-700 tilbyr 
en lettbetjent programvare 
og integrasjon med Microsoft 
Office programmer, for å kunne 
tilfredsstille alle krav til merking. 
www.brother.no

Forhandler:

Levert med

QL-700 etikettskriver

Programvare

 QL 700 etikettskriver
 2 x startruller:
 - 29 mm x 90 mm standard adresse etiketter (100 stk.)
 - 62 mm løpende lengde papirtape (8 meter)
 USB og strømkabel
 CD-ROM med P-touch Editor 5.0, skriver   
 drivere og brukermanual. 
 Hurtig guide og garantikort

Mål  128 mm(W) x 221 mm(D) x 153 mm(H)
Vekt 1.12kg (eks. DK rull)
Knapper kontrollpanel  4: (strøm, P-touch Editor Lite, mating, kutter)
Kutter Holdbar automatisk kutter
Strømforsyning Intern strømforsyning 
Utskriftsmetode Direkte termisk
Type ruller DK ruller (DK utstansede etiketter / DK taperuller i løpende lengde)
Min. / maks. rull utskriftsbredde 62 mm / 59 mm
Min. / maks. etikettlengde 12.7 mm / 1 meter
Oppløsning skriverhode 300 dpi  
Utskriftshastighet 150 mm/sek ¦ 93 standard adresse etiketter pr. minutt
Komputer tilkobling USB 2.0

 P-touch Editor Lite P-touch Editor 5
Skrifttyper støttet /  Alle installerte truetype skrifttyper / 0 Alle installerte truetype skrifttyper / 17 
skrifttyper levert med    
Skriftstiler 4 stiler: Normal, fet, skrå, understreket 11 stiler: Normal, fet, skrå, Outline, skygge, lett skygge, horisontal,  
  surround, frame out, invertert tekst, understreket
Antall rammer 10 126
Støtte for bilde fil formater BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Skjermdump Ja Ja
Utskrift over flere linjer Ja Ja
Multi blokk utskrift Ja Ja
Vertikal utskrift Ja Ja
Roterende utskrift Ja Ja
Antall kopier 2 - 200 2 - 9999
Speilvendt utskrift Ja Ja
Sekvensiell nummerering 1 - 200 / A - Z / a - z 1 - 5000 / A - Z / a - z
Strekkode protokoller Nei CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR  
  (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13  
  AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1  
  DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR  
  Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
Støtte database / fil link Nei csv, txt, mdb, xls,  Microsoft SQL Server Database
Add-in støtte Nei Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Automatisk dato og tid utskrift Nei Ja 
Språk Engelsk / dansk / nederlandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk  Engelsk / dansk / nederlandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk  
 portugisisk / spansk / svensk / finsk / tsjekkisk / polsk portugisisk / spansk / svensk / finsk / tsjekkisk / polsk / ungarsk/  
 ungarsk / enkel kinesisk / slovakisk / slovensk / rumensk enkel kinesisk / russisk / tyrkisk / Japansk / kroatisk / bulgarsk /   
 russisk  / tyrkisk / japansk / tradisjonell kinesisk / 
 koreansk / thai / vietnamesisk / arabisk  

Tekniske spesifikasjoner

Etikettutskrift gjort enkelt - for alle bruksområder
QL-700 bruker Brother DK etikettruller. Disse leveres på en spole med et spor som sikrer at etiketten 
alltid installeres riktig, og gjenkjenner størrelsen på etikettrullen som er satt i.  
Enten du skriver ut bare én etikett, eller flere om gangen, sikrer Brother QL-700 at hver etikett skrives ut 
perfekt, gang på gang. 

Built-in software

Built-in fonts 2 fonts (Helsinki & Bohemia) 
Font style 8 styles: (normal, bold, outline, shadow, italic,
 italic & bold, italic & outline, italic & shadow)
Number of characters 277
Number of symbols 80
Character sizes 15 sizes
Character widths 3 widths: (extended, medium, condensed)   
Frames 7 kinds (round, leaf, tile, star, heart, square, clip)
Underline Yes
Max. number of lines 2 lines
Horizontal alignment Automatic length labels: left aligned 
 Pre-set length labels: centre aligned
Pre-set format (auto format) 6 kinds
Tape length setting Yes (30-300 mm)
Tape margin settings None, narrow, half, full, chain print
Tab function yes
Number of deco mode designs 15 kinds
Automatic numbering Yes
Mirror printing Yes

- Plugg inn og lag etikett (ingen installasjon av       
 programvare kreves **)
- Skriv ut opptil 93 etiketter pr. minutt i opptil  
 300 x 600 dpi
- Innebygd automatisk etikett kutter 
- Inkluderer 2 ruller med etiketter, programvare  
 og kabler

QL - 700
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QL-LABELPRINTERE

Begynn merkingen umiddelbart 
ved å bruke “Plugg inn og merk”-
funksjon. Du trenger ikke å 
installere komplisert programvare 
eller drivere på PC-en **

** Med innebygget P-touch Editor Lite på Microsoft Windows PC-er. 
 Mac brukere kan bruke medfølgende CD for å installere P-touch Editor 5.0 programvare og skriverdrivere (Kun på engelsk)

Systemkrav PC/Mac®

Operativsystem Windows XP / Windows Vista / Windows 7 ¦  
 Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Minimum CPU spesifikasjon Som anbefalt av operativsystemet
Ledig plass på hard disken 100MB eller mer
Tilkobling USB 1.1 eller senere spesifikasjoner 
Grafikk SVGA high colour eller bedre 
Annet CD-ROM driver for installasjon

Brother Norge, 
filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsums vei 11
0680 Oslo, 
Norge



Gi din bedrift et profesjonelt image
Oppnå et mer profesjonelt utseende og forbedre effektiviteten på kontoret ved bruk av merking. 
Konvolutter og pakker kan bli profesjonelt håndtert ved hjelp av en av de forskjellige etikettstørrelsene 
tilgjengelig. Hvis ønskelig kan også din bedrifts logo inkluderes. Innenfor organisasjonen kan du sikre at 
viktig informasjon lokaliseres raskt, gjennom klar identifikasjon av filer, mapper, CD-er og DVD-plater.

Bare plugg in og start merkingen umiddelbart
Brother QL-700 etikettskriver tilbyr en enkel måte å skrive ut profesjonelle etiketter på, for et bredt 
spekter av bruksområder rundt om på arbeidsplassen. Ved å inkludere “P-touch Editor Lite” etikett 
design programvare i QL-700 har vi har gjort etikettutskrift enklere enn noensinne. Windows-brukere 
trenger bare å koble til USB kabelen, kjøre programvaren fra pop-up meldingen, og deretter utforme og 
skrive ut ønsket etikett. Ingen programvare eller drivere må installeres.

ENKEL Å KOBLE TIL
Koble QL-700 til en Windows 
PC. Kjør den innebygde 
programvaren, design etiketten 
og skriv ut. Så enkelt er det.

SKRIV UT ETIKETTER I 
DEN STØRRELSEN DU 

TRENGER
Lag etiketter fra 12,7 mm opp 

til 1 meter i lengde, ved hjelp  
av den innebygd  

automatiske kutteren.

OPP TIL 300 x 600 dpi 
UTSKRIFTSOPPLØSNING

Lag lettleste etiketter  
med klar tekst og grafikk  

i høy kvalitet.

OPP TIL 93 ETIKETTER  
PR. MINUTT

Hvis du skriver ut en eller flere 
etiketter på en gang, vil QL-700 ha 
de klare på bare noen få sekunder.

LETT Å SKIFTE ETIKETTRULL
Hver rull er levert på en spole 
som automatisk settes i riktig 
posisjon i skriveren hver gang.

USB GRENSESNITT
Rask og enkel å sette opp og 
bruke. USB kabel medfølger.

1. Koble til USB kabelen
Når QL-700 er koblet til PC-en, er den identifisert 
som et USB minne og en ny stasjonsbokstav vises på 
datamaskinen. Denne inneholder programvaren for 
etikettdesign.

2. Kjør den innebygde programvaren
Dobbeltklikk på P-touch Editor Lite ikonet for å starte 
programvaren for etikettdesign. Ettersom denne er 
innebygd i QL-700 er den alltid tilgjengelig på hvilken 
som helst PC du kobler den til.

3. Design og skriv ut din etikett
Det er enkelt å design dine egne etiketter. Legg til tekst, 
grafikk og rammer og skriv den ut. Ingen programvare er 
installert på din PC i løpet av denne prosessen. 

Utstansede 
etiketter

Tape i løpende 
lengde

Inkluderer også profesjonell programvare for 
etikettdesign 
P-touch Editor programvaren er enda mer innholdsrik og er levert 
på en CD-ROM som installeres på standard måte. Programvaren 
tilbyr integrasjon med Microsoft Word, Excel og Outlook, så 
du kan skrive ut etiketter direkte fra disse programmene. Bare 
marker en adresse, en tekst eller informasjon du trenger, og klikk 
på “P-touch” ikonet på verktøylinjen, for umiddelbart å skrive ut 
etiketten. Du kan sette inn strekkoder, grafikk, rammer og annen 
informasjon på etiketten din, alt etter dine behov.


