
Taśmy TZe

PRZEMYSŁOWA  
DRUKARKA ETYKIET

PRZEMYSŁOWA DRUKARKA 
ETYKIET Z AKUMULATOREM

P-touch E100VP

P-touch E300VP

Lekka, kompaktowa i poręczna przemysłowa drukarka etykiet P-touch E100VP wy-
posażona jest w zasilacz sieciowy oraz wytrzymałą walizkę. Łatwe w użyciu urzą-
dzenie oferuje szybkie i bezproblemowe drukowanie często używanych symboli. 
Dzięki opatentowanej przez firmę Brother technologii laminowania, etykiety są od-
porne na działanie nawet najbardziej niesprzyjających czynników, takich jak: zdrapy-
wanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV, czy substancje chemiczne.

Wytrzymała drukarka etykiet P-touch E300VP to niezbędne narzędzie w pracy wszystkich 
elektryków i instalatorów. Urządzenie posiada wiele różnych źródeł zasilania - baterie AA 
lub dołączony zasilacz sieciowy oraz baterię litowo-jonową. Drukarka jest wyposażona 
w skróty klawiszowe, podświetlany wyświetlacz oraz klawiaturę komputerową umożli-
wiającą szybkie i profesjonalne etykietowanie. Dzięki opatentowanej przez firmę Brother 
technologii laminowania etykiety są odporne na działanie nawet najbardziej niesprzyjają-
cych czynników, takich jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV, czy 
substancje chemiczne. PT-E300VP umożliwia drukowanie kodów kreskowych, a także 
tworzenie etykiet na rurkach termokurczliwych, oznaczanie kabli oraz szaf krosowniczych.

•  110 mm (szer.) x 208 mm (dł)  
x 59 mm (wys.); 390 g

Wymiary i Waga 

•  4 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12 mm

Materiały eksploatacyjne

•  134 mm (szer.) x 221 mm (dł.)  
x 69 mm (wys.); 740 g

Wymiary i Waga 

•  5 szerokości taśm TZe: 3.5, 6, 9, 12 i 18 mm
•  4 szerokości rurek termokurczliwych:  

5.8, 8.8, 11.7, 17.7

Materiały eksploatacyjne

•  Przyciski dedykowane do tworzenia 
typowych etykiet w formie: owijki, 
flagi lub tabliczki znamionowej

•  168 symboli, w tym symbole 
elektryczne, teleinformatyczne, 
audio- wizualne i bezpieczeństwa

•  W zestawie taśma z mocnym 
klejem o szerokości 12 mm (czarny 
nadruk na żółtym tle), zasilacz 
sieciowy, walizka 

•  Drukuje na taśmach o szerokości 
do 12 mm

Opis urządzenia

•  Duży, podświetlany wyświetlacz LCD
•  Przyciski dedykowane do tworzenia 

etykiet, tabliczek znamionowych, owijek, 
flag, krosownic oraz bloków zaciskowych

•  384 symbole, w tym symbole elektry- 
czne, teleinformatyczne, audio-wizualne  
i bezpieczeństwa

•  W zestawie taśma z mocnym klejem  
o szerokości 18 mm (czarny nadruk na 
żółtym tle), zasilacz sieciowy, bateria 
litowo- jonowa, walizka

•  Drukuje na taśmach o szerokości  
do 18 mm

Opis urządzenia

DRUKARKI PRZEMYSŁOWE

SERIA PROFESJONALNYCH  
STACJONARNYCH DRUKAREK ETYKIET

P-touch P900W / P-touch P950NW

Urządzenia PT-P900W i PT-P950NW oferują najwyższe prędkości i rozdzielczości w tej 
klasie drukarek etykiet. To profejsonalne modele drukujące etykiety o szerokości do  
36 mm. Urządzenia drukują teksty, kody kreskowe, obrazy oraz logo w postaci trwa-
łych, laminowanych etykiet, odpornych na czynniki zewnętrzne. Drukarki PT-P900W 
i PT-P950NW pozwalają na wybór pomiędzy łącznością przewodową i bezprzewodo-
wą, a także opcjonalnymi akcesoriami, aby spełnić potrzeby nabywcy.

•  Maksymalna wysokość zadruku to aż 32 mm • •

•  Rozdzielczość druku - 360 dpi, pozwala na wydruk wyraźnych tekstów, 
obrazów i kodów kreskowych

• •

• Wysoka prędkość druku do 60 mm/s. • •

•  Łączność za pomocą USB i Wi-Fi • •

•  Profesjonalna gilotyna drukuje łatwo-odklejalne etykiety z taśmy ciągłej • •

•  Sieć przewodowa (10/100 Base-TX) •

•  W zestawie profesjonalne oprogramowanie do projektowania etykiet  
za pomocą komputerów typu PC lub Mac

• •

•  SDK pozwala w prosty sposób dodać drukowanie etykiet do Twojego 
oprogramowania lub aplikacji

• •

•  Umożliwia pobieranie danych z baz znajdujących się w programach Excel, 
.csv oraz MSDE/SQL, i seryjne drukowanie etykiet

• •

•  Drukuje kody kreskowe w standarach 1D i 2D • •

•  Bezpłatna aplikacja do drukowania etykiet z urządzeń mobilnych 
pracujących na systemach iOS/Android

• •

•  Opcjonalny interfejs Bluetooth •

•  Opcjonalny panel dotykowy z szerokim podświetlanym wyświetlaczem LCD, 
pozwala klientom drukować spersonalizowane etykiety bez użycia komputera

•

PRZEMYSŁOWA DRUKARKA 
ETYKIET Z MOŻLIWOŚCIĄ 
PODŁĄCZENIA DO  
KOMPUTERA ORAZ WI-FI

P-touch E550WVP

Wszechstronna drukarka etykiet umożliwia szybki wydruk trwałych etykiet ko-
rzystając bezpośrednio z klawiatury urządzenia, z komputera lub z urządzenia 
typu smartfon/tablet. Wyposażona w baterię litowo-jonową, zasilacz sieciowy, 
wytrzymałą walizkę, P-touch E550WVP pozwala na podgląd etykiety przed wy-
drukiem, a klawisze skrótowe umożliwiają szybszą realizację zadań. Drukarka 
pozwala na przygotowanie zindywidualizowanych projektów etykiet oraz doda-
wanie własnych symboli przemysłowych lub logo firmy przy użyciu dostarczo-
nego oprogramowania. Dzięki połączeniu bezprzewodowemu, można edytować 
i drukować etykiety przy użyciu smartfonów i tabletów, korzystając z aplikacji 
Mobile Cable Label. Opatentowana przez firmę Brother technologia laminowania 
etykiet sprawia, że są one odporne na działanie nawet najbardziej niesprzyjają-
cych czynników, takich jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie 
UV, czy substancje chemiczne. Drukarka P-touch E550WVP obsługuje zarówno 
rurki termokurczliwie, jak i taśmy z mocnym klejem czy elastyczne taśmy ID, 
spełniając potrzeby instalatorów w zakresie profesjonalnego tworzenia etykiet.

•  126 mm (szer.) x 250 mm (dł.) 
x 94 mm (wys.); 1.05 kg

Wymiary i Waga 

•  6 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

•  5 szerokości rurek termokurczliwych: 
5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm

Materiały eksploatacyjne

•  Duży, podświetlany wyświetlacz LCD
•  Wbudowane interfejsy USB oraz 

Wi-Fi, umożliwiają druk etykiet z 
komputera lub urządzeń mobilnych

•  Darmowa aplikacja Brother Mobile 
Cable Label pozwala na tworzenie 
etykiet ze smartfonów opartych na 
systemach operacyjnych IOS lub 
Android

•  Skróty klawiszowe umożliwiają 
szybki i łatwy wydruk etykiet

•  Automatyczna gilotyna z funkcją 
nacinania

•  384 symbole, w tym symbole 
elektryczne, teleinformatyczne, 
audio-wizualne i bezpieczeństwa

•  W zestawie taśma z mocnym klejem  
o szerokości 24 mm (czarny nadruk na 
żółtym tle) oraz taśma elastyczna flexi 
ID o szerokości 12 mm (czarny nadruk 
na białym tle), bateria litowo-jonowa, 
zasilacz sieciowy, kabel USB, walizka

•  Drukuje na etykietach do 24 mm

Opis urządzenia

Network
ready

PRZEMYSŁOWE DRUKARKI  
ETYKIET P-TOUCH
Przemysłowe drukarki etykiet zostały zaprojektowane z myślą  
o elektrykach, elektroinstalatorach, monterach sieci teleinforma-
tycznych, telekomunikacyjnych, audio/video oraz bezpieczeństwa.

Taśmy laminowane firmy Brother, dzięki wytrzymałej konstruk-
cji, sprawdzają się w pracy w każdych warunkach, spełniając 
potrzeby w zakresie profesjonalnego tworzenia etykiet. Opa-
tentowana przez firmę Brother technologia laminowania ety-
kiet sprawia, że są one odporne na działanie nawet najbardziej 
niesprzyjających czynników, takich jak: zdrapywanie, ścieranie, 
zmywanie, promieniowanie UV, czy substancje chemiczne.

3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Taśma laminowana (8-metrowa/*4-metrowa)
TZe-111  TZe-121 TZe-131

TZe-131S* TZe-141 TZe-151 TZe-161

TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231
TZe-231S* TZe-241 TZe-251 TZe-261

TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 / 
TZe-631S* TZe-641 TZe-651 TZe-661

TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

 Taśma laminowana fluorescencyjna 5-metrowa
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Taśma laminowana matowa (8-metrowa/**5-metrowa)
TZe-M31

TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Taśma laminowna metaliczna 8-metrowa
TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Taśma nielaminowana 8-metrowa
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Elastyczna laminowana taśma identyfikacyjna Flexi ID 8-metrowa
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Taśma laminowana z mocnym klejem 8-metrowa
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Taśma z włókna 3-metrowa (prasowana na gorąco)
TZe-FA3 TZe-FA4B

 Taśma laminowana zabezpieczająca (plomba) 8-metrowa
TZe-SE4

 Taśma do znakowania metalu i szkła 3-metrowa
STe-141 STe-151 STe-161

 Rurka termokurczliwa - 1,5 metrowa  
5.8 mm 8.8 mm 11.7 mm 17.7 mm 23.6 mm
HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251

 Etykiety cięte FLe (72 sztuki)
45 mm x 21 mm

FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

Katalog produktów
2016/2017

P-touch

•  118 mm (szer.) x 192 mm (dł.) x 146 mm (wys.); PT-P900W - 1.48 kg; PT-P950NW - 1.51 kg

Wymiary i Waga 

•  7 szerokości taśm TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm
•  5 szerokości rurek termokurczliwych: 5.8, 9, 12, 18, 23.6 mm
•  Etykiety FLe w rozmiarze 45 x 21 mm

Materiały eksploatacyjne
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Taśmy TZe o wysokiej przyczepności

do powierzchni chropowatej lub nierównej.

Elastyczne taśmy ID

tworzenie etykiet w formie “flag” lub owijek (np. na przewody czy kable).

Taśmy zabezpieczające

do trwałych oznaczeń, po oderwaniu ulegają zniszczeniu.

Taśmy nielaminowane 

idealne do codziennego użytku.

Taśmy z włókna

prasowane na gorąco, do oznaczeń na tekstyliach.

Rurki termokurczliwe HSe 

bez kleju, idealne do estetycznego i wygodnego oznaczania  
przewodów i kabli.

Laminowane taśmy TZe

idealne do codziennego użytku.

Zalety taśm TZe w skrócie

• Łatwe w użyciu
• Wymienne kasety z superodpornymi, laminowanymi taśmami
• Dostępne w różnych kolorach, długościach i rodzajach
• Specjalne taśmy do specjalistycznych zastosowań

Laminowane taśmy TZe

Laminowane taśmy TZe składają się z sześciu różnych warstw, 

co zapewnia im niezwykłą trwałość.

Laminowane taśmy TZe są niezwykle trwałe.
Trwałość taśm TZe została potwierdzona przez szereg 
testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium 
Underwriters Laboratories.

Więcej informacji o technologii taśm TZ/TZe 
oraz trwałości etykiet można znaleźć na stronie:  
www.brother.pl

Drukarki etykiet typu P-touch oparte są na technologii termo-
transferu i kompatybilne z taśmami TZe, w których zastoso-
wano opatentowaną przez Brother technologię laminowania, 
zapewniającą odporność na zarysowania. Laminowane taśmy 
TZe przeznaczone do drukarek Brother P-touch składają się 
z sześciu warstw i tworzą cienką i bardzo mocną etykietę. 
Znaki nanoszone są metodą termotransferu i umieszczane po-
między dwoma ochronnymi warstwami PET (folia poliestrowa).

W efekcie powstaje niemalże niezniszczalna etykieta, odporna  
na działanie nawet najbardziej niesprzyjających czynników, takich  
jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV,  
czy substancje chemiczne.

powłoka ochronna (PET) 38µm
klej (akryl)
warstwa barwna folii podstawowej
klej akrylowy

warstwa wydruku
papier podklejkowy

Odporne na 
ścieranie

Laminowane Wodoodporne

Wytrzymałe
temperaturowo

O wysokiej 
przyczepności

Odporne na
chemikalia

Łatwa  
aplikacja

Odporne na 
blaknięcie



Aplikacje P-touch 
Drukarki etykiet P-touch pozwalają na wydruk laminowa-
nych etykiet w wielu kolorach i rozmiarach. Etykiety o sze-
rokości do 36 mm są idealnym rozwiązaniem, aby ozna-
czyć domowe akcesoria, takie jak płyty CD czy zeszyty 
dziecka. Możesz również uporządkować akta osobowe 
w biurze, okleić tablice, kable, włączniki i wiele innych.

P-touch H500

•  6 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Materiały eksploatacyjne

•  122 mm (szer.) x 245 mm (dł.)  
x 91 mm (wys.); 830 g

Wymiary i Waga PROFESJONALNA  
BIUROWA DRUKARKA 
ETYKIET 

Opis urządzenia
•  Drukuje etykiety w dowolnym miejscu 

w biurze
•  Umożliwia zaprojektowanie lub wydruk 

etykiet na komputerach typu PC lub Mac
•  Szeroki, czytelny, podświetlany wyświetlacz
•  Automatyczna gilotyna
•  W zestawie taśma o szerokości 24 

mm (czarny nadruk na białym tle)
•  Drukuje na etykietach o szerokości 

do 24 mm

Poręczna drukarka P-touch H500 pozwoli w łatwy i szybki sposób uporządko-
wać Twoje biuro. Pozwala na oznaczenie akt osobowych, archiwizowanych do-
kumentów, płyt CD, pamięci przenośnej lub innych materiałów. Etykiety występują 
w wielu rozmiarach i kolorach, dostosowując się do Twoich potrzeb. Połączenie 
z komputerem, pozwala na korzystanie z dodatkowych obrazów, ramek czy ko-
dów kreskowych podczas tworzenia etykiety.

P-touch P700

•  6 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Materiały eksploatacyjne

•  78 mm (szer.) x 152 mm (dł.)  
x 143 mm (wys.); 710 g

Wymiary i Waga 
KOMPUTEROWA 
DRUKARKA ETYKIET

Opis urządzenia
•  Drukarka etykiet kompatybilna  

z Windows i Mac
•  Do stworzenia etykiety wystarczy 

wbudowany program do 
projektowania 

•  W zestawie taśma o szerokości 24 
mm (czarny nadruk na białym tle), 
zasilacz sieciowy oraz kabel USB

•  Drukuje na etykietach o szerokości 
do 24 mm

P-touch P700 pozwala na oznaczenie akt personalnych, archiwizowanych doku-
mentów czy przenośnych pamięci. Wbudowane oprogramowanie umożliwia ko-
rzystanie z czcionek znajdujących się w komputerze, obrazów, logo, kodów kre-
skowych czy ramek. Wystarczy, że podłączysz swoje urządzenie do komputera 
i klikniesz dwukrotnie w oprogramowanie do edycji etykiet. To prostsze niż myślisz.

P-touch P750W

•  6 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Materiały eksploatacyjne

•  78 mm (szer.) x 152 mm (dł.)  
x 143 mm (wys.); 800 g

Wymiary i Waga PROFESJONALNA  
KOMPUTEROWA  
DRUKARKA ETYKIET Z WI-FI

Opis urządzenia
•  Wbudowane Wi-Fi 
•  Darmowa aplikacja iPrint&Label ułatwia 

projektowanie etykiet
•  Czytnik NFC umożliwia współpracę  

z urządzeniami mobilnymi
•  Automatyczna gilotyna z funkcją 

nacinania etykiet
•  W zestawie taśmy o szerokości do 

24 mm (czarny nadruk na białym tle),  
zasilacz sieciowy oraz kabel USB

•  Drukuje etykiety na taśmach  
o szerokości do 24 mm

Drukarka P-touch P750W to urządzenie, dzięki któremu szybko i łatwo zapro-
jektujesz i wydrukujesz etykiety o szerokości do 24 mm. Stwórz standardowe 
etykiety za pomocą wbudowanego oprogramowania do projektowania etykiet lub 
zainstaluj program P-touch Editor 5, aby korzystać z zaawansowanych funkcji. 
Dodatkowe oprogramowanie pozwala na korzystanie z większej ilości kodów kre-
skowych, umożliwia dostęp do baz danych w .csv czy Microsoft Excel. Drukuj 
bezprzewodowo za pomocą Twojego smartfona lub tabletu, dzięki darmowej apli-
kacji iPrint&Label lub przy użyciu czytnika NFC.
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DRUKARKI BIUROWE

P-touch D450VP

•  5 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Materiały eksploatacyjne

•  188 mm (szer.) x 177 mm (dł.)  
x 72 mm (wys.); 740 g

Wymiary i Waga 

Opis urządzenia

•  Wysoka rozdzielczość podświetlanego 
wyświetlacza graficznego

•  Projektuj i drukuj etykiety z komputera 
typu PC lub Mac

•  Prędkość druku do 20 mm/s.
•  Wbudowane oprogramowanie do 

projektowania etykiet
•  Szeroka klawiatura typu PC ułatwia 

pisanie
•  W zestawie taśma o szerokości 18 mm 

(czarny nadruk na białym tle), zasilacz 
sieciowy oraz poręczna walizka

•  Drukuje etykiety o szerokości do 18 mm

KOMPAKTOWA  
STACJONARNA  
DRUKARKA ETYKIET

Wbudowane funkcje do projektowania etykiet, duży czytelny podświetlany wyświe-
tlacz oraz szeroka klawiatura typu PC ułatwiają tworzenie etykiet w biurze. Drukarka 
etykiet P-touch D450VP pozwala na połączenie z komputerem typu PC lub Mac, 
aby zwiększyć możliwość personalizacji etykiet (dodatkowe czcionki, logo, obrazy).

P-touch D600VP

•  6 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Materiały eksploatacyjne

•  201 mm (szer.) x 192 mm (dł.)  
x 86 mm (wys.); 950 g

Wymiary i Waga 

Opis urządzenia
•  Duży, kolorowy, podświetlany wyświetlacz 

graficzny wraz z podglądem etykiet
•  Projektuj i drukuj etykiety z komputera 

typu PC lub Mac
•  Automatyczna gilotyna
•  Wysoka prędkość druku do 30 mm/s.
•  Wysoka rozdzielczość do 360 x 180 dpi
•  Duża wysokość druku, dzięki czemu 

tekst jest czytelny
•  Wbudowane oprogramowanie  

do projektowania etykiet 
•  Szeroka klawiatura typu PC  

ułatwia pisanie
•  Zawiera taśmę o szerokości 24 mm 

(czarny nadruk na białym tle), zasilacz 
sieciowy oraz walizkę

•  Drukuje na taśmach o szerokości  
do 24 mm

PROFESJONALNA  
STACJONARNA  
DRUKARKA ETYKIET 
Zawiera szeroki kolorowy wyświetlacz LCD 
z funkcją podglądu przed wydrukiem. Dru-
karka P-touch D600 z łatwością tworzy ety-
kiety w wielu rozmiarach i wariantach kolo-
rystycznych. Dodatkowo istnieje możliwość 
podłączenia drukarki do komputera typu PC 
lub Mac, co wpływa na wielkość czcionek, 
tekstów, obrazów i ramek. Korzystaj z nowo-
czesnych wzorów, drukując etykiety z wyso-
ką prędkością i automatyczną gilotyną.

P-touch D800W

•  7 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm

Materiały eksploatacyjne

•  337 mm (szer.) x 188 mm (dł.)  
x 173 mm (wys.); 3.4 kg

Wymiary i Waga PROFESJONALNA DRUKARKA 
ETYKIET WYPOSAŻONA  
W INTERFEJSY USB ORAZ WI-FI

Opis urządzenia
•  Kompatybilna z urządzeniemi opartymi 

o systemy  iOS oraz Android
•  Wysoka prędkość i wysoka 

rozdzielczość druku
•  Zaawansowana gilotyna z funkcją 

łatwego odklejania etykiet
•  Wiele wbudowanych szablonów 

ułatwia projektowanie etykiet
•  Walizka z wbudowaną rączką pozwala 

na przechowywanie dodatkowych 
akcesoriów

•  Drukuje na etykietach o szerokości 
do 36 mm

Urządzenie PT-D800W drukuje etykiety o maksymalnej szerokości 36 mm.  
Istnieje możliwość wydruku tekstu, kodów kreskowych, obrazów oraz logo.  
Etykiety są laminowane, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Dodatko-
wo istnieje możliwość podłączenia drukarki poprzez USB lub Wi-Fi, aby zapro-
jektować etykietę na komputerze, smartfonie lub tablecie.

•  5 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Materiały eksploatacyjne

•  188 mm (szer.) x 177 mm (dł.)  
x 72 mm (wys.); 730 g

Wymiary i Waga 

•  4 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9 i 12 mm

Materiały eksploatacyjne

•  157 mm (szer.) x 149 mm (dł.)  
x 68 mm (wys.); 490 g

Wymiary i Waga 

Opis urządzenia
•  Wbudowane oprogramowanie  

do projektowania etykiet
•  617 symboli/ 99 ramek/  

9 kodów kreskowych
•  Szeroka klawiatura typu PC
•  Czytelny wyświetlacz graficzny
•  Duża wysokość druku
•  Drukuje na taśmach  

o szerokości do 18 mm

Opis urządzenia

•  Drukuj dekoracyjne etykiety  
w wielu wzorach

•  14 czcionek/ 97 ramek/  
617 symboli

•  Trwałe etykiety o szerokości  
do 12 mm

•  Prędkość druku do 20 mm/s.
•  W zestawie zasilacz sieciowy, 

taśma TZe o szerokości 12 mm 
(czarny nadruk na białym tle)  
oraz walizka

PROFESJONALNA 
DRUKARKA ETYKIET
Ład w biurze pozwala na zwiększenie twojej 
wydajności. Dzięki P-touch D400 wprowadzisz 
go szybko i łatwo, korzystając z zaawansowa-
nych funkcji drukowania, klawiszy skrótowych 
oraz dużej wysokości druku.

STACJONARNA  
DRUKARKA ETYKIET

Kompaktowa drukarka P-touch 
D210/D210VP to idealne urzą-
dzenie pozwalające na organi-
zacje Twojego biura.

P-touch D400

P-touch D210 / D210VP

MAŁE BIURA I BIURA DOMOWE

P-touch H110

PORĘCZNA  
DRUKARKA ETYKIET

Zorganizuj przestrzeń w Twojej firmie 
oznaczając teczki z dokumentami,  
płyty CD czy półki

•  111 mm (szer.) x 204 mm (dł.)  
x 58 mm (wys.); 400 g

Wymiary i Waga 

•  4 szerokości taśm TZe:  
3.5, 6, 9 i 12 mm

Materiały eksploatacyjne

•  Zaprojektuj trwałe, kolorowe 
etykiety w kilka sekund

•  3 czcionki, 10 styli,  
253 symbole, 15 ramek

•  Drukuje na taśmach o szerokości 
do 12 mm

•  W zestawie taśma TZe  
o szerokości 12 mm  
(czarny nadruk na białym tle)

•  Drukuje na etykietach do 12 mm

Opis urządzenia DOM

BIURO

PRZEMYSŁ

DRUKARKI ETYKIET P-TOUCH 
DLA MAŁYCH BIUR I BIUR  
DOMOWYCH
Firma Brother jest wiodącym producentem drukarek etykiet na 
świecie. Korzystamy z naszego doświadczenia dostarczając pro-
fesjonalne rozwiązania. Firma produkuje zarówno poręczne dru-
karki mobilne oraz drukarki komputerowe i przemysłowe. Etykiety 
wydrukowane na drukarkach naszej firmy są najlepszym i najszyb-
szym sposobem na uporządkowanie Twoich dokumentów, sprzętu 
czy przestrzeni.

Zwiększ swoją wydajność w pracy, opisując firmową przestrzeń. Poręcz-
na drukarka etykiet P-touch H110 pozwoli Ci na organizację Twojego biu-
ra. Duży wybór taśm umożliwi odpowiedni dobór szerokości i kolorów.

DRUKARKI ETYKIET  
P-TOUCH DLA BIZNESU
Profesjonalne drukarki etykiet są idealnym partnerem w biurze, który 
pomoże Tobie i Twoim kolegom zachować porządek w firmie. Modele 
stacjonarne umożliwią Ci tworzenie etykiet bezpośrednio na Twoim 
urządzeniu, po połączeniu z komputerem typu PC lub Mac.

Uporządkuj swoje biuro,  
dzięki P-Touch H110


