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Urządzenia QL i TD firmy Brother są idealnym  
kompanem w magazynie, logistyce, służbie zdrowia  
lub handlu detalicznym. Umożliwiają tworzenie etykiet  
z kodami kreskowymi, identyfikatorów dla gości i etykiet 
wysyłkowych. W biurze pozwalają na etykietowanie 
listów i paczek, segregatorów lub półek.  
Do każdego zastosowania znajdzie się odpowiednie, 
biurkowe urządzenie do etykietowania firmy Brother. 

Idealnie nadają się one do drukowania małych i średnich 
ilości etykiet. Bez problemu zmieszczą się na Twoim  
biurku, ladzie, stanowisku pracy lub w jakimkolwiek 
innym miejscu, gdzie mogą być potrzebne.

Drukarki 
biurkowe 
Brother

Dwie innowacyjne technologie druku umożliwiają uzyskanie 
odpowiednich etykiet dla danego zastosowania.

Technologie druku

Bezpośredni druk termiczny
To proces, który pozwala na tanie drukowanie dużych ilości etykiet, 
w którym do jego uzyskania wykorzystuje się wrażliwą na ciepło 
powłokę oraz termiczną głowicę drukującą. Dzięki temu nie ma 
potrzeby kupowania tradycyjnych taśm barwiących i atramentu. 
Technologia bezpośredniego druku termicznego daje możliwość 
niezawodnego drukowania etykiet bez konieczności używania 
atramentu. Jest to idealne rozwiązanie do wykonywania oznaczeń 
niewymagających dużej trwałości.

Technologia termotransferowa
Wyrazisty i trwały nadruk uzyskuje się dzięki procesowi, w którym 
atrament jest wchłaniany przez etykietę, co czyni ją idealną do 
zastosowań wymagających wytrzymałych i odpornych na zużycie 
etykiet.



Najważniejsze cechy

• Urządzenia wykorzystujące dwie technologie druku:  
termiczną i termotransferową (2 w 1)

• Drukowanie etykiet w zakresie szerokości  
od 20 mm do 112 mm

• Drukowanie na różnych nośnikach, takich jak  
etykiety papierowe, syntetyczne lub foliowe,  
dla zapewnienia długiej trwałości

• Akcesoria do odklejania i odcinania sprawiają,  
że drukowanie i naklejanie etykiet jest szybkie i łatwe

• Obsługiwane powszechnie stosowane  
języki programowania, w tym ZPL2,  
co zapewnia bezproblemową integrację

Seria QL

Seria TD-T

Najważniejsze cechy

Seria TD-D

Drukarki termiczne

Etykiety o krótkiej żywotności:

Seria obejmuje 7 drukarek etykiet.

Mniej niż 10 etykiet dziennie

Seria biurkowych drukarek termicznych do drukowania niewielkich 
ilości etykiet w czerwonym oraz czarnym kolorze.

Modele te są stworzone z myślą o drukowaniu małych ilości etykiet.

• Wykorzystuje technologię bezpośredniego druku  
termicznego

• Wydruki od 12 do 103 mm

• Dostępne etykiety ciągłe i wycinane

• Łatwa wymiana rolek

• Urządzenia QL-800 pozwalają drukować w kolorze  
czerwonym oraz czarnym

• Bezpośredni druk termiczny

• Drukuj wszystko, czego potrzebujesz, w zakresie  
szerokości od 19 mm do 118 mm

• Paragony, etykiety, a nawet opaski na rękę

• Akcesoria do odklejania i odcinania sprawiają,  
że drukowanie i naklejanie etykiet jest szybkie i łatwe

• Obsługiwane powszechnie stosowane  
języki programowania, w tym ZPL2, co zapewnia  
bezproblemową integrację

Drukarki termiczne

Etykiety o krótkiej żywotności:

Więcej niż 10 etykiet dziennie

Seria biurkowych drukarek termicznych do średnio intensywnego 
drukowania etykiet.

Modele te doskonale sprawdzają się w przypadku  
drukowania średnich ilości etykiet oraz w zastosowaniach  
wymagających stosunkowo krótkiej trwałości etykiet.

Seria obejmuje 8 drukarek etykiet.

Drukarki termotransferowe

Etykiety o długiej żywotności:

Więcej niż 10 etykiet dziennie

Seria drukarek termotransferowych do średnio intensywnego dru-
kowania etykiet o dłuższej żywotności.

Modele te doskonale sprawdzają się w przypadku drukowania 
średnich ilości etykiet oraz do zastosowań, w których liczy się 
trwałość i długi okres eksploatacji etykiet.

Seria obejmuje 6 drukarek etykiet.

Najważniejsze cechy



Przegląd produktów

TD-2130N TD-2130NHCTD-2020 TD-2120N

TD-4520DN

QL-800QL-600

TD-4410D TD-4420DN

QL-700

TD-4750TNWB TD-4650TNWBR

TD-4550DNWB

TD-4650TNWB TD-4750TNWBR

TD-4520TNTD-4420TN

QL-810W QL-820NWB QL-1100 QL-1100NWB

QL

TD-D

TD-T

– drukarki termiczne przeznaczone do małej intensywności drukowania

– drukarki termiczne przeznaczone do średniej intensywności drukowania

– drukarki termotransferowe przeznaczone do średniej intensywności drukowania
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Przegląd produktów – serie

Zapoznaj się z danymi technicznymi poszczególnych serii, które 
zostały przedstawione w poniższej tabeli. Wszystkie specyfikacje 
dotyczą konkretnego modelu. Więcej informacji na temat urządzeń 
można znaleźć w ulotkach poszczególnych modeli na naszej stronie 
internetowej.

Maksymalna szerokość druku:

Maksymalna szybkość druku:

Maksymalna długość wydruku

Druk dwukolorowy

Specyfikacje

Maksymalna rozdzielczość druku

102 mm

176 mm/s

3 m

300 dpi

108 mm

203 mm/s

3 m

300 dpi

108 mm

203.2 mm/s

25.4 m

300 dpi

USB

Host USB

LAN

Wi-Fi

Interfejsy

Bluetooth

AirPrint

RFID

Obcinak

Odklejak

Bateria

Panel dotykowy

Akcesoria

Zewnętrzny uchwyt rolki

akumulator (PA-BU-001)



QL

TD-D

• Etykiety adresowe

• Etykiety na regały

• Oznaczanie segregatorów

• Identyfikatory imienne

Zastosowania

JOHN SMITHVICE PRESIDENT SALES

ACCESS ALL AREAS

Materiały eksploatacyjne

Dla termicznych drukarek etykiet mamy szeroką gamę rolek etykiet 
wstępnie przyciętych. Ponadto oferujemy rolki papieru ciągłego, które 
również występują w różnych długościach i szerokościach.

Nasz asortyment materiałów eksploatacyjnych do drukarek  
termotransferowych obejmuje etykiety powlekane i niepowlekane  
w różnych długościach. Znajdź etykietę, która najbardziej odpowiada 
Twoim wymaganiom - niezależnie od tego, czy potrzebujesz etykiet     
na półki, naklejek wysyłkowych czy nawet etykiet na worki z krwią.  
Do druku termotransferowego niezbędna jest taśma barwiąca. Są one 
dostępne w różnych szerokościach wykorzystywanych w serii TD-4T,    
a także w postaci taśm woskowych i żywicznych w wersji standardowej 
lub premium.

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz niestandardowej 
etykiety. Chętnie wysłuchamy Twoich potrzeb i zobaczymy, czy możemy 
opracować etykietę, która spełni Twoje wymagania.

Oryginalne materiały eksploatacyjne Brother  
są wykonane tak, aby idealnie współpracowały  
z Twoją drukarką Brother. Nasz asortyment papieru, 
taśm barwiących i etykiet wykorzystuje technologię, 
która chroni głowicę drukującą, zmniejszając jej zużycie  
i zapewniając większą wydajność.

Rolki DK firmy Brother są dostępne w postaci wstępnie wyciętych  
tradycyjnych etykiet lub w formie rolek taśmy ciągłej, którą można przy-
cinać do wymaganej długości (do 3 metrów). Dodatkowo nasze taśmy 
mogą być wykonane z papieru samoprzylepnego lub, w razie potrzeby, 
z białej, żółtej lub przezroczystej folii z tworzywa sztucznego.

• Żywność paczkowana

• Etykiety wysyłkowe

• Etykiety cenowe

Zastosowania

... dla serii QL

... dla serii TD



TD-T
• Etykiety promocyjne

• Opaski na rękę

Zastosowania

Szczegółowe informacje  
o materiałach eksploatacyjnych  
znajdziesz tutaj: 
brother.pl/supplies

• Etykiety na worki z krwią

• Etykiety wysyłkowe

• Etykiety identyfikacyjne  
na produkty

• Etykiety na produkty  
spożywcze



Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym  
znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi  
lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Eksperci od druku
Możemy nazywać się ekspertami w dziedzinie druku. Nasze doświadczenie  
zdobyte przy drukarkach, przenośnych urządzeniach etykietujących  
i urządzeniach wielofunkcyjnych stworzyło podstawę dla naszej platformy  
biurkowych drukarek etykiet. Możesz w pełni polegać na naszym 
doświadczeniu w zakresie drukowania. 

Szeroki wybór drukarek biurkowych
Dzięki szerokiej ofercie biurkowych drukarek etykiet znajdziesz produkt idealnie 
spełniający Twoje wymagania. Niezależnie od intensywności drukowania,  
możemy dostarczyć rozwiązanie, które zapewni Ci najlepsze rezultaty.  

Wsparcie „At your side”
Wsparcie firmy Brother jest jedyne w swoim rodzaju - jesteśmy u Twojego boku, 
gdy nas potrzebujesz. Chętnie wsłuchujemy się w Twoje potrzeby  
i współpracujemy z naszymi sprzedawcami, aby zaoferować Ci najlepsze  
doradztwo i usługi - zarówno przed, w trakcie, jak i po zakupie produktów Brother. 

Drukarki demonstracyjne
Aby przekonać Cię o wydajności naszych produktów, udostępniamy bezpłatnie 
drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi do celów testowych. W ten sposób 
możemy wcześnie rozpoznać Twoje potrzeby i zapewnić niezbędną integrację.

3 lata gwarancji
Jako jeden z niewielu graczy na rynku oferujemy 3-letnią gwarancję na nasze 
drukarki etykiet w standardzie. Wynika to z tego, że wierzymy w nasze produkty.

Dlaczego 
Brother?

Możemy wymienić co najmniej 5 dobrych 
powodów.

Brother Central and Eastern 
Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

www.brother.pl


