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Elektronické štítkovače Brother

Etiketovací systém P-touch rýchlo a jednoducho zabezpečí 
profesionálnu úroveň tovarov alebo pracoviska. Umožňuje vytlačiť 
štítky v mnohých šírkach, farebných kombináciách, štýle, veľkosti a type 
písma v jednom alebo niekoľkých riadkoch. Ponúka možnosť zrkadlovej 
alebo zvislej tlače. Vyššie modely tlačiarní umožňujú tlačiť čiarové kódy, 
štítky s viacerými farbami alebo sú pripojiteľné k PC. Pásky Brother, 
výnimočné laminovanou vrstvou a patentovanou technológiou tlače, 
odolávajú vplyvom počasia i mechanickému oderu. Tlačiarne štítkov 
Brother sú účinným pomocníkom na každom pracovisku, v dielni, 
obchode, sklade alebo kancelárii. Majú využitie vo výrobe i na montáži, 
v teréne, či na stavenisku.

P-touch D210
Príručné zariadenie s  funkčnými klávesami pre jednoduchú obslu-
hu a  funkčnou klávesnicou na  jednoduché vkladanie textu. Vhodné 
na sprehľadnenie a organizáciu každej kancelárie, skladu alebo výro-
by. Používa kazetové pásky TZe v  šírkach 3,5; 6; 9 a  12  mm. Napája-
nie na 6 batérií (veľkosť AAA), ktoré nie sú súčasťou balenia alebo cez 
adaptér AD-24ES. Dodávané s 12 mm TZe páskou (4 m).

Obj. kód Názov Cena €
3 BR2100 00 Tlačiareň štítkov PT D210 48,70

P-touch H110
Jednoduché ručné zariadenie na prehľadné označovanie v domácnos-
ti a kancelárii, ktoré pomáha udržiavať poriadok a organizáciu vo va-
šich veciach. Používa kazetové pásky TZe šírky 3,5; 6; 9 a 12 mm. Na-
pájanie na  6  tužkových batérií (veľkosť AAA) alebo cez adaptér typ 
AD-24ES (nie je súčasťou balenia). V balení TZe páska (4 m) a užívateľ-
ská príručka.

Obj. kód Názov Cena €
2 BR1100 00 Tlačiareň štítkov PT H110 42,50

BR2400 00 Adaptér typ AD-24ES 16,40

Technické parametre:

• 16-znakový LCD displej
• možnosť výberu 1 z 20 jazykov 

(SLOV / CZ / ENG / FRE / GER…)
• QWERTY klávesnica
• 10 štýlov písma, 3 typy písma
• 15 druhov rámčekov

• textová pamäť maximálne 1 200 znakov
• tlač maximálne 2 riadkov na páske
• rýchlosť tlače 2 cm / s
• šírky pások 3,5; 6; 9 a 12 mm, typ TZe
• manuálny odstrih pásky
• voliteľný adaptér Brother typ AD-24ES.

Technické parametre:

• 15-znakový LCD displej
• QWERTY klávesnica
• 617 symbolov a znakov vrátane €
• 3 veľkosti písma (max. 8 mm)
• 9 štýlov písma
• 97 druhov rámčekov
• 14 fontov

• textová pamäť 2 400 znakov
• kópiová tlač 1 – 9-krát
• tlač maximálne 2 riadkov na páske
• zvislá a zrkadlová tlač
• rýchlosť tlače 2 cm / s
• šírky pások 3,5; 6; 9 a 12 mm, typ TZe
• manuálny odstrih pásky.

P-touch E550W VP
Prenosné zariadenie v  robustnom dizajne s  funkčnými klávesami, 
vhodné pre elektrikárov, inštalatérov, do skladov a kdekoľvek k okam-
žitému použitiu. Jednoduchá obsluha, možnosť pripojenia k PC. P-touch 
PT E550 používa TZe pásky v šírkach 3,5; 6; 9; 12; 18 a 24 mm. Napája-
nie na 6 batérií (veľkosť AA) alebo cez AC adaptér typ AD-E001. Model 
je dodávaný v kufríku spolu s dvomi TZe páskami, Li-ion dobíjaciou ba-
tériou, adaptérom, mini USB káblom a softvérom na CD.

Obj. kód Názov Cena €
1 BR5500 00 Tlačiareň štítkov PT E550W VP 246,–

Technické parametre:

• podsvietený 16-znakový 3-riadkový 
grafi cký LCD displej

• QWERTY klávesnica
• 384 symbolov
• 8 veľkostí písma
• 9 štýlov písma
• 7 druhov rámčekov
• kópiová tlač 1 – 99-krát

• tlač max. 7 riadkov na páske (24 mm)
• zvislá tlač
• tlač čiarových kódov
• rýchlosť tlače do 3 cm / s
• šírky pások 3,5; 6; 9; 12; 18 a 24 mm, 

typ TZe, HGe, HSe (Heat Shrink Tube)
• automatický plný a pol. odstrih pásky
• možnosť pripojenia k PC (USB, WiFi).
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