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QL-800  

Produkttekst 

Forslag til tekster og specifikationer 
-vælg det som passer jeres layout 

 

  

QL-800 
 
Hurtig labelprinter, der printer i sort og rød med ”Plug&Print” 
  
QL-800 er en lynhurtig og alsidig labelprinter, som tilsluttes via USB til PC eller Mac. Den kan printe i sort og rød, så 
du kan fremhæve vigtig information på dine labels. (Print i rød forudsætter brug af specialrullen DK22251). Gratis 
apps og software til Windows og Mac. Til Windowsbrugere findes en funktion, ”Plug&Print”, som ikke kræver nogen 
form for installation. Sæt blot USB-kablet i og print. Den høje opløsning er perfekt til print af logoer, billeder og tekst 
på labels. Du kan let designe professionelle labels med høj opløsning til dokumenter, arkiv, kartotekskort, mapper, 
navneskilte og meget mere. En indbygget automatisk kniv gør det nemt at printe mange labels på en gang. DK-
rullerne findes i forskellige størrelser og bredder, enten i endeløse baner, som kan klippes til ønsket størrelse, eller 
som udstansede labels. Alle papirlabels har en overflade som modvirker ridser og mærker, og de slidstærke 
plastiklabels har højglansoverflade, der er ideel til skilte. 
 

 

 Termoprinter 

 Understøtter mindst 20 forskellige DK-ruller (Sort tekst) 

 Printer i sort/rød tekst med specialrulle (DK22251) 

 Automatisk ”Plug&Print”-funktion til Windowsbrugere  

 Printer op til 93 labels/min. 

 Skarpe udskrifter i op til 300 x 600 dpi  

 Op til 62 mm brede labels 

 Gratis software til labeldesign, stregkoder m.m. 

 Udskriv fra Word®, Excel® og Outlook 

 Automatisk kniv 

 USB-tillslutning 

 Leveres med strøm- og USB-kabel samt to startruller (100 standard-adresselabels + rulle til 
sort/rød print, 62 mm bred, løbende 5 m) 

 3 års garanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logistikinformation  Mål/vægt  B x D x H                                  Volumen/kasse 
Model QL-800 Uden kasse 125 x 213 x 142 mm / 1,15 kg - 
Varenummer QL800ZW1 Med kasse 184 x 264 x 232 mm / 2,12 kg  11,27 dm3 
EAN-kode kasse 4977766771269 Master  TBD x TBD x TBD / TBD kg TBD dm3  
EAN-kode master (3 stk.) 4977766771276 
Oprindelsesland/Toldkode Kina / 8443321090 Antal pr. palle 48 kasser 
 

Opsummering 
QL-800 er en hurtig labelprinter til print af adresse-, mappe- og CD-labels samt generel opmærkning.  
Med labelrullen DK22251 kan du printe labels i sort og rød. Labelprinteren har også USB-tilslutning.  
Den medfølgende software, P-touch Editor, håndterer tekst, grafik, stregkoder samt opkobling til database.  
For Windowsbrugere findes desuden en ”Plug&Print”-funktion, som ikke kræver nogen form for installation. 
Printer op til 62 mm brede labels. Printhastighed op til 93 labels/min. Labelprinteren anvender DK-ruller,  
der både findes udstansede og i løbende meter, i papir eller plast. QL-800 har automatisk kniv. Leveres med 
strøm- og USB-kabel samt to DK-startruller (10 adresselabels + 62 mm bred løbende til sort/rød print, 5 meter). 
3 års garanti. 
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