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WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of
ernstig letsel. Hanteer deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies,
brand, letsel of elektrische schokken te voorkomen.
alleen Europa/Turkije

Labelprinter

QL-800/QL-810W/QL-820NWB
Handleiding product veiligheid (Nederlands)

Hartelijk dank voor de aanschaf van de QL-800/810W/820NWB (hierna "de printer" genoemd).

Lees dit document voordat u de printer gebruikt.
Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

• Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van
Brother of met uw plaatselijke Brother-dealer.
• Als de printer niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een
kabel is beschadigd, schakel de printer dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens
contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.
• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit
aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen
van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder
andere speciale omstandigheden.
• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving,
verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden)
als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van de printer.
• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist
gebruik van de printer, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of
het gebruik van incompatibele software.
• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit
het gebruik van een label dat met deze printer is gemaakt of voor verlies of wijzigingen
van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen, en wij
aanvaarden geen claims van derden.
• Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze
handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet
aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van
deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer
deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
• Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van de printer in een
netwerk de Gebruikershandleiding op de Brother support website: support.brother.com.
• De nieuwste versie van de documentatie bij de printer kunt u downloaden van de Brother
support website: support.brother.com.
• De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land verschillen.
• Deze printer is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop.
• De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GEVAAR

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of
ernstig letsel. Houd u aan deze richtlijnen om rook- en hittevorming, explosies of
brand te voorkomen.

Batterij-eenheid (oplaadbare li-ionbatterij meegeleverd) (optioneel, alleen voor
QL-810W/820NWB)
• Zorg ervoor dat de batterij-eenheid NIET in aanraking komt met water.
• Gebruik of bewaar de batterij-eenheid NIET in de nabijheid van vuur,
verwarmingselementen of op locaties met een hoge temperatuur (boven 80 °C).
• Probeer de batterij-eenheid NIET op te laden met een batterijlader die niet wordt ondersteund.
• Gebruik de batterij-eenheid uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
• Verbind de + en - contacten NIET met metalen objecten, zoals draden. Vervoer of bewaar
de batterij-eenheid NIET samen met metalen voorwerpen.
• Gooi NIET met de batterij-eenheid en voorkom beschadigingen aan de batterijhouder.
• Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterij-eenheid.
• Demonteer de batterij-eenheid NIET en breng geen wijzigingen in de batterijhouder aan.
• Gooi de batterij NIET samen met het huisvuil weg.
• VOORKOM dat u de batterij-eenheid plaatst, gebruikt, oplaadt of bewaart in direct zonlicht
of in de regen, in de buurt van verwarmingselementen of andere apparaten, of op een
locatie die blootgesteld is aan extreem hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld op het
dashboard of de hoedenplank van een auto). Voorkom locaties waar de batterij-eenheid
in contact kan komen met water, waardoor excessieve condensatie kan optreden, en
locaties met veel stof.
• Langdurig gebruik van de printer op grote hoogte kan ertoe leiden dat de batterij-eenheid
oververhit raakt. Als dat het geval is, stopt u met het gebruik van de printer en laat u de
printer afkoelen.

Knoopcelbatterij (alleen QL-820NWB)

Slik de batterij niet in. Consulteer bij inslikken van de batterij onmiddellijk een arts. Als u de
batterij inslikt, kan dat binnen slechts twee uur leiden tot ernstige interne brandwonden die
uiteindelijk de dood tot gevolg kunnen hebben.
Geeft aan dat u voorzichtig moet zijn bij het gebruik van de knoopcelbatterij.

Batterij-eenheid (oplaadbare li-ionbatterij meegeleverd)
(optioneel, alleen voor QL-810W/820NWB)
• Gebruik de batterij-eenheid niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur,
oververhitting, vervorming of verkleuring.
• Als de vloeistof uit de batterij-eenheid in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct
met schoon water uitspoelen. Neem direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
• Breek het opladen af als de batterij-eenheid na verloop van de aangegeven tijd niet
volledig is opgeladen, omdat langer opladen brand, elektrische schokken of schade tot
gevolg kan hebben.
• Verwijder de batterij-eenheid uit de printer voordat u de printer inpakt voor vervoer. Als
u de printer verzendt terwijl de batterij-eenheid in het apparaat is geplaatst, bestaat het
risico op brand, beschadiging, brand of storing.
• Steek GEEN voorwerpen in de batterij-eenheid of in de connectoren, omdat dat brand,
elektrische schokken of schade tot gevolg kan hebben.
• Als er voorwerpen in de batterij-eenheid zijn geplaatst, schakel de printer dan onmiddellijk
uit, haal de netspanningsadapter/het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met
de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer. Als u de batterij-eenheid
blijft gebruiken, kan dat brand, elektrische schokken of schade tot gevolg hebben.
• Als de printer slechts kort kan worden gebruikt terwijl de batterij-eenheid volledig is
opgeladen, heeft de oplaadbare batterij mogelijk het einde van de levensduur bereikt.
Vervang de batterij-eenheid. Dek, als u de batterij-eenheid vervangt, de contactpunten van
de oude batterij-eenheid af met tape om kortsluiting in de batterij-eenheid te voorkomen.
• Plaats de batterij-eenheid NIET in de buurt van chemicaliën of op een locatie waar
mogelijk chemicaliën worden gemorst.
• Zorg ervoor dat er GEEN organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner,
nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic klep of de snoeren.
Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg
elektrische schokken of brand. Bovendien kunnen ze verkleuring of een verminderde
werking van de batterij-eenheid tot gevolg hebben.
• Laat de oplaadcontacten en het oppervlak daaromheen NIET vervuilen of in contact
komen met voorwerpen. Er is een risico van brandwonden en elektrische schokken.
• Dek de aansluitklem van de batterij-eenheid af met tape als deze niet in de printer is
geplaatst om binnendringen van vreemde materialen, zoals stof, te voorkomen. Gebruik
de batterij-eenheid NIET als de aansluitklem stoffig is.

Printer, batterij-eenheid, netspanningsadapter, netsnoer
(batterij-eenheid en netspanningsadapter alleen QL-810W/820NWB)

Als er per ongeluk een vreemd voorwerp wordt geplaatst in een van de openingen van
de printer (zoals de sleuven, connectoren of poorten), mag de printer niet langer worden
gebruikt. Schakel de printer dan uit en koppel alle kabels los. Verwijder alle vreemde
voorwerpen voordat u de printer opnieuw inschakelt.

Printer, batterij-eenheid, netspanningsadapter, netsnoer, knoopcelbatterij
(batterij-eenheid en netspanningsadapter alleen QL-810W/820NWB)
(knoopcelbatterij alleen QL-820NWB)

• VOORKOM dat u de printer en de onderdelen gebruikt of opslaat:
-- als ze in aanraking kunnen komen met vloeistof
-- als er condensatie kan optreden
-- als er sprake is van veel stof
-- als er sprake is van een extreme temperatuur of luchtvochtigheid
Gebruik de printer op een locatie met een temperatuur tussen 10 en 35 °C
en een luchtvochtigheid van 20% tot 80% (zonder condensatie). Maximale
natteboltemperatuur: 27 °C.
Gebruik de printer op een locatie met een luchtvochtigheid van 10% tot 90% (zonder
condensatie).
-- in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht
• Hanteer de stekker NOOIT met natte handen.
• Raak de netspanningsadapter en de printer NIET aan tijdens onweer.
• Demonteer de printer NIET en breng GEEN wijzigingen aan de printer aan.
• Haal de netspanningsadapter/het netsnoer uit de printer en uit het stopcontact als de
printer gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Haal de stekker als deze vuil wordt uit het stopcontact en reinig de stekker met een droge
doek. Als u een vuile stekker blijft gebruiken, kan dat brand tot gevolg hebben.
• Gebruik GEEN chemicaliën of spuitbussen met brandbare stoffen om de printer en de
onderdelen te reinigen. Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:
-- reinigers voor stofverwijdering
-- pesticiden
-- alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
-- organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol
• Houd de printer, de onderdelen van het printer en de verpakking uit de buurt van kinderen.
• Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de printer gaat reinigen om risico op
elektrische schokken te vermijden. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer
informatie over het reinigen van de printer.
• Trek NIET aan het snoer als u het netsnoer uit het stopcontact wilt halen. Houd de stekker
vast als u de netspanningsadapter uit het stopcontact wilt halen.

Netspanningsadapter (alleen QL-810W/820NWB)

• Gebruik deze alleen met de aangegeven printers.
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom,
50-60 Hz).
• VOORKOM dat metalen objecten in contact komen met de connectoren, poorten van de
netspanningsadapter of met metalen onderdelen van het netsnoer.
• Het netsnoer en de netspanningsadapter mogen NIET worden beschadigd, gedraaid of
geknikt, er mag niet aan het snoer worden getrokken en er mogen geen voorwerpen op
het snoer worden geplaatst. Ze mogen ook niet worden vastgebonden.
• Gebruik de stekker en het netsnoer NIET op een locatie waar ze nat kunnen worden.
• Zorg dat de stekker NIET vuil of stoffig wordt om brand te voorkomen.
• Belast stopcontacten NIET te zwaar.
• Gebruik GEEN beschadigde of verbogen stekkers en stopcontacten. Het risico bestaat
van brand, elektrische schokken en schade.

VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot
gevolg hebben.

Printer

• Houd de printer NIET vast aan de klep van het compartiment voor de DK-rol. Als het
paneel loslaat en de printer valt, kan dit letsel en schade aan de printer veroorzaken.
• Controleer bij het aansluiten van snoeren en accessoires zorgvuldig of u deze correct en
in de juiste volgorde aansluit. Sluit alleen items aan die specifiek voor deze printer zijn
ontwikkeld. Er bestaat risico op brand en letsel. Raadpleeg bij het aansluiten de instructies.
• Sluit optionele accessoires aan zoals beschreven in de bijbehorende handleidingen.
• Houd de printer NOOIT met maar één hand vast. De printer kan uit uw hand glijden.

Batterij-eenheid (oplaadbare li-ionbatterij meegeleverd)
(optioneel, alleen voor QL-810W/820NWB)

Als de batterij-eenheid wordt aangesloten op de printer, zorg ervoor dat de schroeven
degelijk worden vastgedraaid. Als de schroeven niet vastzitten, kan de printer vallen
en dat kan letsel bij uzelf of bij anderen, of schade aan het product of andere materiële
schade tot gevolg hebben.

Netspanningsadapter, netsnoer (de netspanningsadapter is alleen bedoeld
voor QL-810W/820NWB)

Zorg dat het netsnoer van de netspanningsadapter gemakkelijk toegankelijk is, zodat u de
stekker in geval van nood uit het stopcontact kunt halen. Plaats GEEN voorwerpen op of
dichtbij het netsnoer van de netspanningsadapter.

Snijeenheid

• Raak het mes van de snijeenheid NIET aan.
• Open de bovenklep NIET terwijl de snijeenheid in werking is.

Knoopcelbatterij (alleen voor QL-820NWB)

• Werp de batterij NIET in open vuur, verhit de batterij NIET en demonteer de batterij NIET.
• Verbind beide polen van de batterij NIET met elkaar. Houd metalen voorwerpen uit de
buurt van de batterij om kortsluiting te voorkomen.
• De genoemde batterij is niet oplaadbaar. Laad de batterij NIET op.
• Gebruik alleen de hier aangegeven batterij.
• Berg de batterij op buiten het bereik van kinderen.
• Neem direct contact op met een arts als vloeistof uit de batterij in contact komt met uw
ogen. Spoel in dat geval uw ogen ten minste 15 minuten achter elkaar schoon met water.
• Spoel uw huid of kleding onmiddellijk met veel schoon water als de vloeistof in de batterij
ermee in aanraking komt.
• Als u een verkeerde batterij gebruikt, kan deze gaan lekken of ontploffen en dat kan
leiden tot brand, letsel of schade aan de omgeving van het apparaat.
• Houd nieuwe en gebruikte knoopcelbatterijen uit de buurt van kinderen.
• Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het uit de
buurt van kinderen.

LAN-verbinding (alleen QL-820NWB)

Verbind de printer NIET met een LAN-verbinding die aan overspanning onderhevig is.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Product, netspanningsadapter, accessoires (de netspanningsadapter is alleen
bedoeld voor QL-810W/820NWB)

• Leef de plaatselijke regelgeving na bij het weggooien van deze producten.
• Verwijder NIET de labels die op de printer zijn aangebracht. Deze labels bevatten
informatie over de bediening van de printer, de productnaam en het serienummer.
• Voor meer informatie over het stroomverbruik van de printer, de fabrikant en het
modelnummer raadpleegt u het label dat aan de onderkant van het apparaat is bevestigd.
• Als de Bluetooth-functie en draadloze LAN-functie beide zijn ingeschakeld, kan de
communicatiesnelheid afnemen vanwege interferentie van radiogolven. Schakel de functie
(Bluetooth- of draadloze LAN-functie), die u niet gebruikt, uit als dit verschijnsel optreedt.
• Dek de labeluitvoersleuf, de AC-connectorpoort en de USB-poort NIET af en steek er
GEEN vreemde voorwerpen in.
• Haal de DK-rol uit de printer als deze geruime tijd niet zal worden gebruikt.
• Houd bij het afdrukken altijd de klep van het compartiment voor de DK-rol gesloten.
• Gebruik optionele accessoires zoals beschreven in de bijbehorende handleidingen.
• Raak de printer NIET met natte handen aan.
• Raak afgedrukt papier en afgedrukte labels NIET aan met natte handen.
• Gebruik alleen de interfacekabel (USB-kabel) die bij de printer is geleverd.

Batterij-eenheid (oplaadbare li-ionbatterij meegeleverd)
(optioneel, alleen voor QL-810W/820NWB)

• Om het rendement en de levensduur van de batterij-eenheid te behouden moet de batterij
minstens elke zes maanden worden opgeladen.
• Bij de aankoop is de batterij-eenheid gedeeltelijk opgeladen, zodat de werking van de
printer kan worden gecontroleerd. De batterij-eenheid moet voor gebruik echter volledig
worden opgeladen met de genoemde netspanningsadapter.

Netsnoer
Plaats de printer in de buurt van een gewoon stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is.

Opmerkingen over Open Source-licenties
(alleen QL-810W/820NWB)

Dit product bevat Open-source-software.
Raadpleeg de opmerking over Open Source-licenties op de pagina Handleidingen van uw
model op support.brother.com.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)
Wij,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat dit product en de netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten
van alle relevante richtlijnen en regelingen die van toepassing zijn in de Europese
Gemeenschap.
De Conformiteitsverklaring (DoC) kan worden gedownload vanaf de Brother support
website. Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor RE-richtlijn 2014/53/EU
(alleen Europa/Turkije) (alleen QL-810W/820NWB)
(van toepassing op modellen met radio-interfaces)
Wij,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn
2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de
instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

VOORZICHTIG (alleen QL-810W/820NWB)
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Informatie over naleving van de Verordening van de
Commissie 801/2013
QL-800

QL-810W

QL-820NWB

1,5 W

1,3 W

1,6 W

Energieverbruik*

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

Draadloos LAN in-/uitschakelen
QL-810W
De draadloze functie inschakelen:
Houd de knop Aan/uit ( ) ingedrukt om de printer aan te zetten en houd vervolgens de
knop Wi‑Fi ( ) één seconde ingedrukt.
De draadloze functie uitschakelen:
Houd de knop Wi-Fi ( ) opnieuw ingedrukt om de draadloze functie uit te schakelen.
QL-820NWB
De draadloze functie inschakelen:
Druk op de Menu-knop, ▲ of ▼ om het [WLAN]-menu te selecteren en druk vervolgens op
de knop OK.
Selecteer [WLAN (Aan/Uit)], en druk vervolgens op de knop OK. Druk op de knop ▲ of ▼
om [Aan] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
De draadloze functie uitschakelen:
Druk op de Menu-knop, ▲ of ▼ om het [WLAN]-menu te selecteren en druk vervolgens op
de knop OK.
Selecteer [WLAN (Aan/Uit)], en druk vervolgens op de knop OK. Druk op de knop ▲ of ▼
om [Uit] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

Draadloos LAN (alleen QL-810W/820NWB)

Deze printer ondersteunt draadloos LAN.
Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz.
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
minder dan 20 dBm (EIRP).

Bluetooth in- en uitschakelen (alleen QL-820NWB)

De Bluetooth-functie inschakelen:
Druk op de Menu-knop, ▲ of ▼ om het [Bluetooth]-menu te selecteren en druk vervolgens
op de knop OK. Druk op de knop ▲ of ▼ om [Bluetooth Aan/Uit] te selecteren en druk
vervolgens op de knop OK. Druk op de knop ▲ of ▼ om [Aan] te selecteren en druk
vervolgens op de knop OK.
De Bluetooth-functie uitschakelen:
Druk op de Menu-knop, ▲ of ▼ om het [Bluetooth]-menu te selecteren en druk vervolgens
op de knop OK. Druk op de knop ▲ of ▼ om [Bluetooth Aan/Uit] te selecteren en druk
vervolgens op de knop OK. Druk op de knop ▲ of ▼ om [Uit] te selecteren en druk
vervolgens op de knop OK.

Bluetooth (alleen QL-820NWB)

Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden: 2 402 MHz-2 480 MHz.
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
minder dan 20 dBm (EIRP).

Opmerking samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd.
en bevat de recentste beschrijvingen en specificaties van het product.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Als bijgewerkte versies van de firmware, het stuurprogramma of de toepassingen worden
vrijgegeven, worden deze functies mogelijk niet correct weergegeven in deze handleiding.
Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Brother is niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het
gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten,
ook niet wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze
publicaties.

Handelsmerken

Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Google Play is een handelsmerk van Google Inc.
Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup en het Wi-Fi Protected Setup-logo zijn handelsmerken
van de Wi-Fi Alliance.
Het woordlogo Bluetooth en de Bluetooth-logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.,
waarvan het gebruik in licentie is gegeven aan Brother Industries, Ltd.
Blue SDK Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle
ongepubliceerde rechten voorbehouden.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
Adobe en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED
in JAPAN en andere landen. QR Code Generating Program Copyright© 2008
DENSO WAVE INCORPORATED.
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET,
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Epson ESC/P is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
Elke eigenaar van een softwaretitel die in dit document wordt genoemd, heeft een
softwaregebruiksrechtovereenkomst die specifiek op de eigen programma’s van
toepassing is.
Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op producten van Brother,
de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de respectieve bedrijven.
AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc.

