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P-touch D450 VP
Zariadenie na  sprehľadnenie a  organizáciu každej kancelárie, skla-
du alebo výroby. Používa kazetové pásky TZe v  šírkach 3,5; 6; 9; 12 
a 18 mm. Napájanie na 6 tužkových batérií (veľkosť AA / LR3) alebo AC 
adaptér. Model je dodávaný v praktickom kufríku spolu s adaptérom 
a jednou TZe páskou.

Obj. kód Názov Cena €
2 BR4500 00 Tlačiareň štítkov PT D450 VP 120,–

Elektronické štítkovače Brother

Technické parametre:

• 3-riadkový 20-znakový LCD displej
• QWERTY klávesnica
• 617 symbolov
• 7 veľkosti písma
• 11 štýlov písma
• 99 druhov rámčekov
• tlač maximálne 5 riadkov na páske
• zvislá tlač
• textová pamäť 2 800 znakov

• tlač čiarových kódov (9 typov)
• zrkadlová tlač
• kópiová tlač 1 – 9-krát
• rýchlosť tlače 2 cm / s
• šírky pások 3,5; 6; 9; 12 a 18 mm, 

typ TZe
• manuálny odstrih pásky
• možnosť pripojenia k PC cez USB port.

P-touch P750W
Profesionálny model tlačiarne s  bezdrôtovým pripojením LAN & NFC. 
Jednoduché pripojenie bez potreby softvéru a  inštalácie ovládača, 
kompaktný elegantný dizajn a jednoduché použitie. Tlač z Windows, 
Macintosh a  iOS, Android zariadení použitím aplikácie iPrint & Label. 
Zabudovaný P-touch Editor Lite, k stiahnutiu  P-touch Editor 5.1 pre 
Windows® a Macintosh®. Štyri spôsoby napájania – AA alkalické baté-
rie, AA NiMH batérie, Li-io dobíjateľné batérie alebo AC adaptér. P-tou-
ch P750W používa kazetové pásky TZe v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. Sú-
časťou balenia je 24 mm páska (4 m), AC adaptér a užívateľská príručka.

Obj. kód Názov Cena €
3 BR7500 00 Tlačiareň štítkov PT P750W 174,–

Technické parametre:

• maximálna výška tlače 18,1 mm
• načítanie / uloženie vzoru štítka
• tlač na výšku
• detekcia veľkosti a farby pásky
• rýchlosť tlače 3 cm / s

• šírky pások 6, 9, 12, 18 a 24 mm, typ TZe
• automatický plný a polovičný odstrih 

pásky
• AC adaptér AD-E001 v balení
• bezdrôtové pripojenie LAN & NFC.

P-touch D800W
Profesionálna stolná tlačiareň štítkov s  USB a  WiFi pripojením a  ma-
ximálnou šírkou tlače 36  mm. Je ideálna na  označovanie káblov, pre 
použitie v  oblasti správy a  údržby majetku, inventarizácie a  archivá-
cie dokumentov. Tlačí texty, čiarové kódy, obrázky a  logá na  lamino-
vané odolné štítky do interiérov aj exteriérov. Je pripojiteľná cez USB 
alebo WiFi k vlastnému PC, Mac, smartfónu alebo tabletu. K dispozí-
cii je softvér a aplikácia pre tvorbu štítkov pre PC / Mac a aplikácia pre 
iOS / Android. P-touch  D800W používa kazetové pásky TZe v  šírkach 
3,5; 6; 9; 12; 18; 24 a 36 mm, HSe zmršťovacie bužírky 5,8; 8,8; 11,7; 17,7; 
23,6  mm a  FLe štítok 45  mm × 21  mm. Balenie obsahuje AC adaptér, 
pásku 36 mm (8 m), USB kábel a používateľskú príručku.

Obj. kód Názov Cena €
1 BR8000 00 Tlačiareň štítkov PT D800W 485,–

Technické parametre:

• rozlíšenie 360 dpi
• QWERTY klávesnica
• 465 symbolov
• 14 typov písma
• 99 druhov rámčekov
• 12 štýlov písma
• tlač 1D a 2D priemyselných 

čiarových kódov
• výška tlače až 32 mm
• rýchlosť tlače 6 cm / s

• šírky pások 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 a 36 mm, 
typ TZe, 5,8; 8,8; 11,7; 17,7; 23,6 mm, 
typ HSe; FLe štítok 45 mm × 21 mm

• automatický pokročilý odstrih pásky 
s jednoduchým odlepením

• možnosť pripojenia k PC, Mac, 
smartfónu alebo tabletu

• voliteľná batériová základňa alebo 
dobíjateľná Li-on batéria.
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