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QL-800  

Produkttext 

Förslag på texter och specifikationer 

(Reservation för fel och ändringar) 

  

QL-800 
Snabb professionell etikettskrivare med ”plug and Print” 
  
En etikettskrivare utöver det vanliga med högsta möjliga kvalitet. 
Etikettskrivaren QL-800 är en mycket snabb och mångsidig etikettskrivare som ansluts via USB till PC eller Mac. Med 
en speciell etikettrulle (DK22251) kan skrivaren skriva ut i både svart och rött vilket gör det möjligt att verkligen belysa 
viss information på etiketterna. Skrivaren levereras med en kraftfull programvara för Windows och Mac. För 
användare av Windows finns dessutom en funktion som inte kräver installation, anslut bara USB-kabeln och skriv ut. 
Inga programvaror eller drivrutiner behöver installeras. Du kan lätt skapa professionella etiketter i hög upplösning för 
dokument, arkiv, flikregister, mappar, namnskyltar och mycket mer. Den inbyggda automatiska kniven gör att man 
enkelt kan skriva ut många etiketter i rad. Etiketter finns i en mängd olika bredder och storlekar, antingen som tape i 
fortlöpande längd som kan klippas till önskad storlek eller som standardiserade formklippta etiketter. 
Pappersetiketterna har ett ytskikt som förhindrar märken eller repor.  Våra hållbara plastfilmsetiketter är 
slitagebeständiga och den högglansiga ytan lämpar sig perfekt för tillfällig skyltning. 

 

 Termoskrivare 

 Stöd för minst 20 olika typer av etikettrullar (Svart text) 

 Utskrifter i svart/röd text med speciell förbrukning (DK22251) 

 Automatisk ”Plug & Print”-funktion för användare av Windows  

 Skriver ut upp till 93 etiketter per minut 

 Skarpa utskrifter i 300 x 600 dpi  

 Upp till 62 mm breda etiketter 

 Kostnadsfri programvara för etikettdesign, streckkoder mm. 

 Plugg-in knappar i Word®, Excel® och Outlook 

 Automatisk klippfunktion  

 USB-anslutning 

 Levereras med ström och USB-kabel, 2 startrullar (100 standard adressetiketter + rulle för 
svart/röd text 62 mm bred löpande 5 meter) 

 Tre års garanti och fri telefonsupport vard. 9-17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logistikinformation  Mått/vikt  B x D x H Volym/kartong 
Modellbeteckning QL-800 Utan kartong 125 x 213 x 142 mm / 1,15 kg - 
Vårt artikelnummer QL800ZW1 Med kartong 184 x 264 x 232 mm / 2,12 kg  11,27 dm3 
EAN-kod kartong 4977766771269 Master  TBD x TBD x TBD / TBD kg TBD dm3  
EAN-kod master (3 st) 4977766771276 
Ursprungsland/Tullkod Kina / 8443321090 Antal per pall 48 kartonger 
 

Sammanfattande kort text 
QL-800 är en snabb professionell etikettskrivare för utskrift av adress-, mapp, - CD-etiketter, banderoller och 
tillfälliga skyltar m.m. Med etikettrullen DK22251 kan den dessutom skriva ut i svart och rött. Skrivaren har USB-
anslutning. Programvaran P-touch editor medföljer, ett kraftfullt layoutprogram som hanterar text, grafik, 
streckkoder samt koppling mot databas. För användare av Windows finns dessutom en ”Plug & Print”-funktion 
som inte kräver någon installation. Klarar upp till 62 mm breda etiketter. Skriver ut upp till 93 etiketter per minut. 
Etiketter finns i både fasta format och löpande längder i papper eller plastfilm. QL-800 har automatisk kniv. 
Drivs med nätkabel. Maskinen använder DK-tape som har ett stort utbud av etiketter. Levereras med ström och 
USB-kabel, samt två DK-startrullar (10 adressetiketter + 62 mm bred löpande för svart/röd utskrift, 5 meter). 
3 års garanti och fri telefonsupport vard. 9-17.30 

 


