
Brother VC-500W Color Wireless Labelprinter USB & Wifi

Code:
LABBRVC500W

Vendor code:
VC500WZ1

EAN code:
4977766779265

ZINK, CZ (9 - 50 mm), USB 2.0, 802.11 b/g/n, 313 dpi, 8 mm/s, 0.66 kg
Brother's eerste compacte kleurenlabelprinter is een volledig nieuw en revolutionair product in de markt voor
kantoorlabelprinters. Voor het eerst kunt u zelf labels printen met elke gewenste kleurencombinatie, ideaal voor
labels met kleurcodes, documenten en archiefmappen.Voeg kleurenfoto’s, bedrijfslogo's of foto's van personeel en
bezoekers toe aan labels die gebruikt kunnen worden voor items zoals beveiligingsbatches.De VC-500W beschikt
over een USB aansluiting en een draadloze Wi-Fi verbinding, zodat u op diverse manieren verbinding kan maken
via uw pc of Mac. Met de meegeleverde P-touch Editor software kunt u vervolgens zelf professionele kleurenlabels
ontwerpen en afdrukken. Of u maakt snel en eenvoudig verbinding met Apple of Android smartphones en tablets en
gebruikt de gratis te downloaden Brother Color Label Editor app.

Labels van fotokwaliteit

De Brother VC-500W is de eerste kleurenlabelprinter die Brother op de markt brengt. Nooit eerder konden
gebruikers zo gemakkelijk zelf schitterende full colour labels ontwerpen en afdrukken, voor gebruik binnen een
bedrijfs- of kantooromgeving. En niet eerder was het zo eenvoudig om afbeeldingen zoals foto's of bedrijfslogo’s in
kleur aan een label toe te voegen voor maximale impact en een indrukwekkend resultaat.

Printen zonder inkt

Met de geavanceerde ZINK® Zero-Ink® printtechnologie maakt u zelf mooie, kleurrijke labels. De kleurkristallen in
het papier van de labelrollen worden geactiveerd door hitte, zodat het mogelijk is om labels in full colour te creëren



zonder dat er inkt nodig is. De Zero-Ink® technologie heeft als voordeel dat de printer ongelooflijk compact is en dat
er geen extra inktcartridges aangeschaft moeten worden.

Labels ontwerpen en printen vanaf PC of Mac

Maak via USB verbinding met uw computer en ontwerp en print kleurenlabels met behulp van de geavanceerde
Brother P-touch Editor labelontwerp-software. Importeer afbeeldingen, voeg kaders en illustraties toe om uw
boodschap duidelijk over te brengen.

Color Label Editor app voor iOS/Android

Maak labels op uw smartphone of tablet en verzend deze draadloos naar de Brother VC-500W kleurenlabelprinter.
Laat uw creativiteit de vrije loop door uw favoriete lettertypen, clipart, kaders en foto’s in uw labels te gebruiken.

Snel en gemakkelijk foto’s printen via AirPrint

AirPrint is een service van Apple waarmee u kunt printen zonder het downloaden of installeren van drivers of
andere software. Print foto’s via Wi-Fi direct vanaf uw iPhone of iPad met behulp van de Brother VC-500W.

Diverse labelformaten beschikbaar

De labelrollen zijn verkrijgbaar in 9, 12, 19, 25 en 50 mm breedte zodat u voor elke toepassing een passend formaat
ter beschikking heeft. Ondanks het compacte formaat hebben alle labelrollen een lengte van 5 meter, ideaal
geschikt voor grote en veeleisende labeltaken.- Afdruksnelheid tot 8 mm/sec- Full colour labels ontwerpen en
afdrukken, Afdrukresolutie tot 313 dpi- USB 2.0 Full speed, Wi-Fi Direct en Netwerkklaar (draadloos)- Automatisch
snijmechanisme met label stripfunctie- Max. labelbreedte 50 mm- AirPrint, Color Label Editor app

Beeldscherm

Beeldscherm Nee

Design

Certificering CE

Kleur van het product Zwart, Grijs

Energie

AC invoer voltage 100 - 240
Automatisch uitschakelen Ja

Gewicht en omvang

Breedte 113 mm
Diepte 116 mm

Gewicht 660 g

Hoogte 96 mm



Inhoud van de verpakking

Aantal cartridges 2 stuk(s)

Cartridge(s) meegeleverd Ja

Garantiekaart Ja
Inclusief AC-adapter Ja

Meegeleverde drivers Ja

Meegeleverde kabels AC, USB

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows Ja

Papier

Maximale label breedte 5 cm
Ondersteunde papierwijdte 9, 12, 19, 25, 50

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten 1

Ethernet LAN Nee

Mobiele printing technologieën Apple AirPrint

Wi-Fi Ja
Wi-Fi Direct Ja

Wi-Fi-standaarden IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Prestatie

Aantal letterstijlen 8

Aantal lettertypes 126

Aantal talen 18
Detectie tapeformaat Ja

Ondersteunde talen

Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits,
Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans,
Hongaars, Italiaans, Japans, Noors, Pools,
Portugees, Russisch, Zweeds, Turks

Soort tape CZ

Printsnelheid

Datum&tijd printen Ja
Kleur Ja

Maximale print breedte 5 cm

Maximale resolutie 313 x 313 DPI

Minimale printlengte 42 cm
Printsnelheid (metrisch) 8 mm/sec



Printtechnologie ZINK (Zero-Ink)

Tekststijl Bold, Invert, Italic, Normaal, Shadow, Shadow light,
Surround

Tekstuitlijning Centrum, Links, Rechts
Verticaal printen Ja

Technische details

Snijder Ja

Verpakking

Breedte verpakking 254 mm
Diepte verpakking 248 mm

Gewicht verpakking 1,79 kg

Hoogte verpakking 108 mm


