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Tlačiareň etikiet Brother QL-700
Tlačiareň s  jednoduchým a rýchlym spôsobom tlače profesionálnych 
štítkov pre široké spektrum použitia. Vďaka integrovaniu softvéru pre 
návrh štítkov P-touch Editor Lite sa tlač štítkov stala ešte ľahšou, než ke-
dy bola. Pre používateľov OS Windows stačí pripojiť USB kábel do PC, 
spustiť softvér cez ikonu pop-up, následne navrhnúť a vytlačiť štítok. 
Nie je potrebné inštalovať softvér alebo ovládač.

Obj. kód Názov Cena €
1 BR7000 00 Tlačiareň etikiet QL-700 106,–

Tlačiareň etikiet Brother QL-810W
Dve farby zvýraznia Vaše značenie! Tlačiareň QL-810W umožňuje tla-
čiť kombináciu červenej a čiernej (s DK-22251). Či už potrebujete zdô-
razniť alergény v zložení, vytlačiť štítok na expresnú zásielku či označiť 
dôverné zložky, spektrum využitia je široké. S integrovaným softvérom 
stačí tlačiareň pripojiť k PC cez USB a môžete okamžite tlačiť. Navyše, 
s WiFi rozhraním tlačíte bezdrôtovo zo svojho smartfónu či tabletu, po-
mocou aplikácie Brother iPrint&Label.

Obj. kód Názov Cena €
2 BR8100 00 Tlačiareň etikiet QL-810W 201,–

BR2225 10 Rolka pre červeno-čiernu tlač 62 mm DK-22251 23,10

Technické parametre:

• číslovanie štítkov a kópiová tlač podľa SW 
vybavenia, až 9 999-krát

• tlač na páske vodorovne aj zvisle
• zrkadlová tlač
• rýchlosť tlače 15 cm / s

• šírky pások 12 – 62 mm
• automatický odstrih pásky
• pripojenie k PC cez USB
• rozlíšenie 300 dpi.

Technické parametre:

• červeno-čierna tlač
• tlač na páske vodorovne aj zvisle
• zrkadlová tlač
• rýchlosť jednofarebnej tlače 17,6 cm / s, 

dvojfarebnej tlače 2,4 cm / s
• uloženie až 99 štítkov do pamäte 

• šírky pások 12 – 62 mm
• automatický odstrih pásky
• USB / WiFi rozhranie
• rozlíšenie 300 dpi
• voliteľná Li-on batériová 

základňa.

Etikety do Brother QL tlačiarní štítkov
Etikety do elektronických tlačiarní QL-700, QL-810 W a QL-1110 NWB sú 
formátované (s predvolenou veľkosťou) alebo neformátované (súvislé 
pásky) a navinuté v rolkách. Materiál termopapier. Farba biela.

4 Obj. kód Druh etikiet Rozmery v mm MJ Cena €
BR1120 10 Adresové  29 × 90 bal. 400 ks 10,80
BR1120 90 Adresové malé  29 × 62 bal. 800 ks 13,90
BR1120 80 Adresové veľké  38 × 90 bal. 400 ks 13,70

BR1120 40 Multifunkčné  17 × 54 bal. 400 ks 6,85
BR1124 00 Čiarové kódy 102 × 51 bal. 600 ks 35,80
BR2221 00 Stredné pásky 29 mm × 30,48 m ks 10,80
BR2220 50 Široké pásky 62 mm × 30,48 m ks 18,–

Tlačiareň etikiet Brother QL-1110 NWB
Rýchla a  všestranná elektronická tlačiareň, predstavujúca novú úro-
veň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. Ponúka široký výber etikiet 
a pások. Vhodná aplikácia napr. na tlač adries, upútaviek, prepravných 
etikiet a  tituliek. Tlačiareň používa rolky s  etiketami rôznych formá-
tov alebo bez formátovania. Pri použití rolky bez formátovania môže-
te vytlačiť etiketu dĺžky od 12 mm až do 3 m. Súčasťou balenia tlačiarne 
sú dve štartovacie rolky, užívateľská príručka, CD-ROM, sieťový kábel 
a USB kábel. Možnosť tlačenia etikiet aj bez PC.

Obj. kód Názov Cena €
3 BR1110 00 Tlačiareň etikiet QL-1110 NWB 406,–

Technické parametre:

• číslovanie štítkov a kópiová tlač podľa SW 
vybavenia, až 9 999-krát

• tlač na páske vodorovne aj zvisle
• zrkadlová tlač
• rýchlosť tlače 11 cm / s

• šírky pások 12 – 103,6 mm
• automatický odstrih pásky
• rozhranie USB, WiFi, Ethernet, 

Bluetooth
• rozlíšenie 300 dpi.

Tlačiarne etikiet a etikety Brother

kópiová tlač podľa SW • šírky pások 12 – 103,6 m
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