
Organisera dina dokument, CD-skivor, hyllor och andra 
objekt på ett enkelt sätt med PT-H110.

märkmaskin
Handhållen
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•  Skapa hållbara, färgglada etiketter på några sekunder
•  10 teckenstilar, 253 symboler, 15 ramar
•  12 mm bred svart på vit tape ingår
•  Skriver ut etiketter i 3.5, 6, 9 och 12 mm bredd

www.brother.se



“Med P-touch H110 kan jag 
hålla kontoret organiserat; 
det blir lättare och det går 
snabbare att hitta viktiga 
dokument, förvaringslådor och 
andra objekt”

H110 



Organisera ditt kontor 
med P-touch H110

P-touch 
laminerade etiketter 
- skapade för lång 
hållbarhet

3 teckensnitt & 10 teckenstilar 
Sätt en personlig prägel på dina 
etiketter.

Lättläst display

Förhandsgranska innan du skriver ut.

15 ramar

Anpassa dina etiketter genom att lägga 
till en ram.  

Funktion för kabelmärkning 
Identifiera all din utrustning genom att 

märka alla dina kablar. 

PC-tangentbord

Med en välbekant layout går 
det snabbare och enklare med 
textinmatning.

Kompakt design

Ergonomisk design, för att passa 
enkelt i din hand.

Öka effektiviteten genom att säkerställa att objekt såsom mappar, CD-fodral, hyllor, arkivskåp 
och personliga ägodelar är tydligt märkta med en Brother P-touch etikett. Kompakta och 
handhållna P-touch H110 är perfekt för att använda på kontoret. Med ett brett utbud av taper 
i olika bredder och färger blir P-touch H110 ovärderlig.

Brother P-touch laminerade TZe-taper består av sex lager material, vilket resulterar i en tunn men 
ändå extremt hållbar etikett. Den termiska färgen överförs mellan två skyddande lager av PET 
(polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, temperaturer, kemikalier och 
solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få en professionell 
kvalitetsmärkning som är avsedd för att hålla.

*Batterier ingår ej

Strömadapter 
Spara på batterikostnader genom att 
använda strömadapter, finns som tillval.

Över 250 symboler

Lägg till symboler på din etikett för att 
förtydliga din information.



Märk objekt tydligt 
med hållbara P-touch 
etiketter

PT-H110 Funktioner / specifikationer
Hårdvara

Etikettutskrift

Skriver ut upp till 12 mm breda etiketter

Max. utskriftshöjd på 9 mm för lättlästa etiketter

180 dpi i utskriftsupplösning för skarpa texter

16 tecken grafisk LCD-display med förhandsgranskning

Använder 6 x AAA batterier (LR03 alkaliska eller HR03 uppladdningsbara Ni-MH batterier)

Uttag för användning av strömadapter (tillval)

QWERTY tangentbord med PC-layout, för snabb textinmatning

Snabb utskriftshastighet på 20 mm/sekund

Inbyggd manuell kniv

Minimum etikettlängd: 30 mm | Max. etikettlängd: 300 mm

Skriv ut upp till 2 rader per etikett

Antal kopior: 1-9

Omvänt utskriftsläge för att skapa etiketter som sitter fast på insidan av dörrar eller på fönster

Vertikalt utskriftsläge för att kunna märka arkivpärmar

Etikettdesign

3 teckensnitt, 10 teckenstilar och 3 teckenstorlekar för kreativ märkning

253 symboler

15 dekorativa ramar

15 minnesplatser för att spara de mest använda etiketterna

Funktion för kabelmärkning, för att kunna identifiera kontakter och kablar

Mått och vikt

111 mm (b) x 204 mm (d) x 58 mm (h) | 400 g

Följande ingår

PT-H110 handhållen märkmaskin

12 mm svart på vit laminerad tape (4 m)

Bruksanvisning

Taper som stöds

TZe-taper: 3.5 mm - 12 mm

Tillbehör (köpes separat)

AD-24ES strömadapter
TC4 tapeklippare
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Brother SverigeKontakt:

Alla specifikationer var korrekta vid tryckning. Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother 
Industries Ltd. Produktnamnen är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive 
företag. Bilder på etiketter är endast för illustration och vissa aspekter kan kanske inte reproduceras 
på denna modell. Produktspecifikationer kan ändras utan vidare meddelande. Med förbehåll för fel och 
utlämnanden.

Det finns många användningsområden för hållbara P-touch etiketter - i hemmet, 
på kontoret, i skolan, i butik och på andra arbetsplatser. Vanliga exempel är: 
kablar och kontakter - CD- och DVD-skivor - USB-minnen - kontorsutrustning 
- mappar - namnskyltar för personal och besökare - arkiveringsskåp - skyltar - 
postrum - anslagstavlor - hyllor - telefonanknytningsnummer.

För fler specifikationer och för information 
om vårt produktutbud, besök: 

www.brother.se
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