Perfekt för kontoret.
Liten och kompakt, kan monteras på vägg.
Inga trassel vid utskrifter, du behöver inte gå till Väljaren
för att välja etikettskrivaren, den är alltid åtkomlig.
Program stöd
Med adressprogrammet ingår ett enkelt adressregister där
ni kan skriva in adresser för senare utskrifter.
Från FileMaker gör du ett script som aktiverar
adressprogrammet och skriver ut adressen helt i
bakgrunden. Från Telefonboken kopierar du aktuell
adress och växlar till adressprogrammet och skriver ut.
Från övriga program kopierar du aktuell adress till
klippbordet och växlar till adressprogrammet och skriver
ut. Det går att skriva ut temporära adresser från
adressprgrammet, redigera text innan utskrift, samt ange
hur många etiketter som skall skrivas ut.
Adressprogrammet har stöd för “Drag and drop”. Ta en
textfil som är tab-separerad från tex. Excel och släpp den
på adressprogrammet, så skrivs den ut.
Med sina fördefinierade adresslayouter och med
Companions inbyggda typsnitt sker utskriften snabbt och
omedelbart (Upp till 5ggr snabbare än konkurenten).
Systemkrav
Companion stöder alla Macintosh datorer med System
7.0 och senare. iMac och G3/G4 Macintosh datorer stöds
med en inkluderad USB-till-seriell adapter.

Egenskaper
•

Liten och kompakt
130 x 110 x 150 mm

•

Snabb termoskrivare

•

Stöd för FileMaker och Telefonboken. Övriga program stöds
genom Klippbordet

•

Drag and drop (släpp en textfil med
adresser) på programikonen

•

Direktutskrift (behöver ej gå till
Väljaren)

•

Adressregister ingår i programvaran

•

Stöder alla Macintosh datorer.
iMac och G3/G4 stöds med inkluderad USB- till-Seriell adapter.

•

Upp till 48 tecken per rad i 8 rader

•

3 olika Etikettformat 62 x 19 mm,
76 x 28 mm och 76 x 38mm

Companion för Macintosh är avsedd för utskrifter av text.

Companion för Macintosh levereras komplett med
handledning, programvara, seriell skrivarkabel för
Macintosh och 1 st adressetikettsrulle 76 x 28mm.
Beställningsinformation
KVI046
KVI050
KVI044
KVI045
KVI049

Companion seriell för Mac
Companion USB för Mac
Adressetiketter 62 x 19mm ca: 660 st /rulle
Adressetiketter 76 x 28mm ca: 460 st /rulle
Adressetiketter 76 x 38mm ca: 360 st /rulle
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