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Brother QL och TD -etikettskrivare är perfekta för  
lager-, logistik-, hälso- och sjukvård eller i detaljhandeln. 
Du kan skapa streckkodsetiketter, besöksbrickor och 
fraktetiketter. På kontoret, för märkning av brev, paket, 
mappar eller hyllor. Det finns en Brother etikettskrivare 
för alla märkningsuppgifter. 

Bordsetikettskrivare är idealiska för utskrift av etiketter  
i små till medelstora volymer och passar på skrivbordet, 
bänken, arbetsstationen och mycket mer. 

Brother 
bordsetikett-
skrivare

Utskriftsteknik
Två innovativa utskriftstekniker gör det möjligt att skriva  
ut rätt etikett för ditt användningsområde. 

Termotransferteknik
Skapa etiketter i stora volymer till låg kostnad med termotransfer-
teknik. Med en värmekänslig beläggning och termiskt skrivhuvud 
behövs inget bläck. Tekniken direkt termisk utskrift ger tillförlitlig 
etikettutskrift utan behov av bläck. Idealisk för användning på kort 
sikt och mindre permanent märkning.

Termisk överföring
Skarpa, hållbara utskrifter uppnås genom en process där bläcket 
absorberas i etiketten, vilket gör det idealiskt föranvändning för 
robusta, slitstarka etiketter.



Viktiga funktioner

• Använder direkttermisk utskriftsteknik

• Skriver ut från 12 till 103 mm

• Fortlöpande och stansade etiketter finns tillgängliga

• Enkelt att byta rulle

• Röd/svart utskrift möjlig med QL-800-serien

Viktiga funktioner

• 2 i 1-utskriftsteknik: Termisk direkt och termotransfer

• Skriv ut i bredder från 20 mm till 112 mm 

• Skriv ut på olika material, till exempel papper,  
syntetiska etiketter eller etiketter med filmbeläggning,  
för lång hållbarhet.

• Tillbehör som skalare och kniv gör det snabbt  
och enkelt att skriva ut och fästa etiketter.

• Vanliga programmeringsspråk, inklusive ZPL2, 
stöds – vilket garanterar en sömlös integrering.

QL Serien
Direkt termo

Tillfälliga etiketter: 
Mindre än 10 etiketter per dag

Serie etikettskrivare för skrivbordet för mindre utskriftsvolymer  
i rött och svart. 

Etikettskrivare passar för mindre utskriftsvolymer.

TD-T-serien
Termisk överföring

Etiketter med lång livslängd: 
Fler än 10 etiketter per dag

Termotransferskrivare för medelstora utskriftsvolymer och etiketter  
som håller länge.

De här etikettskrivarna är perfekta för medelstora utskriftsvolymer  
där hållbarhet och lång etikettlivslängd är avgörande.

Viktiga funktioner

• Termotransferteknik 

• Skriv ut vad du behöver från 19 mm  
till 118 mm i bredd

• Kvitton, etiketter och ID-armband

• Tillbehör som skalare och kniv gör det snabbt  
och enkelt att skriva ut och fästa etiketter.

• Vanliga programmeringsspråk, inklusive ZPL2, 
stöds – vilket garanterar en sömlös integrering.

TD-D-serien
Direkt termo

Tillfälliga etiketter: 
Fler än 10 etiketter per dag

Direkttermoskrivare för stationära datorer för bordsutskrift  
och medelstora volymer.

Etikettskrivarna är perfekta för mellanstora utskriftsvolymer  
och för etiketter som kräver en kortare livslängd. 



Produktöversikt

TD-4750TNWB TD-4650TNWBRTD-4650TNWB TD-4750TNWBR

TD-4520TNTD-4420TN

QL – Direkttermo för låg utskriftsvolym

TD-D – Direkttermo för medelstor utskriftsvolym

TD-T – Termotransfer för medelstor utskriftsvolym

TD-2020A TD-2125N TD-2135N TD-2125NWB TD-2135NWBTD-2120N TD-2130N

QL-800QL-700

TD-4410DTD-4210D TD-4420DN TD-4520DN TD-4550DNWB

QL-810Wc

QL-820NWBc QL-820NWBcVM QL-1100c QL-1100NWBc



Produktöversikt – serie

Se specifikationerna för serien i tabellen nedan. Alla specifikationer 
är modellspecifika. Du hittar mer information om enheterna i de 
enskilda broschyrerna på vår webbplats.

QL TD-D TD-T
Specifikationer

Utskriftsbredd upp till: 101,6 mm 108 mm 108 mm

Utskriftshastighet upp till: 176 mm/sek 203 mm/sek 203,2 mm/sek

Max. utskriftslängd 3 m 3 m 25,4 m

Utskrift i två färger – –

Maximal utskriftsupplösning 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Gränssnitt

USB

USB-värd  

LAN

WiFi

Bluetooth

AirPrint –

RFID – –

Tillbehör

Kniv –

Skalare –

Batteri Laddningsbar batterienhet (  pa-BU-001  )  –

Pekskärmsenhet – –

Extern rullhållare – –



Användnings- 
områden
• Adressetiketter
• Hylletiketter
• Mapp
• Besöksbrickor

Användnings-
områden
• Färdigförpackad
• Fraktetiketter
• Prisetiketter
• Rabattetiketter
• Armband

JOHN SMITHFÖRSÄLJNINGSCHEF

TILLGÅNG TILL ALLA OMRÅDEN

Förbrukningsartiklar
... för TD-serien
För etikettskrivare med termotransferteknik har vi ett stort utbud  
av stansade och fortlöpande etikettrullar med stark vidhäftning.  
Vi erbjuder även fortlöpande etikettrullar i olika längder och bredder.

Vårt utbud av förbrukningsartiklar för termotransferskrivare inklude-
rar belagda och obestrukna etikettalternativ i olika längder.  
Hitta den etikett som bäst passar dina behov – oavsett om det 
gäller hyllkantsetiketter, fraktetiketter eller till och med etiketter för 
blodpåsar. För termisk överföring krävs ett färgband: Våra svarta 
band finns i en mängd olika bredder för vår TD-4T-serie. De finns 
även i en mängd olika färgband i standard- eller premium-vax-  
och harts.

Kontakta oss gärna om du behöver en skräddarsydd etikett.  
Vi möter gärna på dina behov och ser om vi kan utveckla  
en etikett som uppfyller dina krav. 

QL

TD-D

Brother originalförbrukning är gjord för att fungera 
perfekt med din Brother-skrivare. Genom att använda 
Brother originalförbrukning kan du förbättra kvaliteten  
på din utrustning.

Vårt utbud av papper, färgband och etiketter erbjuder 
teknik som skyddar skrivhuvudet, minskar slitage  
och ger dig bättre prestanda.

För QL-serien
Brother DK-rullar finns i en rad traditionella formskurna etiketter eller 
fortlöpande rullar som kan klippas till den exakt längd som krävs 
(  upp till 3 meter  ). Våra fortlöpande rullar finns också som själv- 
häftande papper, eller i vitt, gult eller transparenta plastfilmmaterial.



Användnings- 
områden
• Blodpåsetiketter
• Fraktetiketter
• Produkt-ID-etiketter
• Livsmedelsetiketter

TD-D

TD-T



Alla specifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat  
varumärke som tillhör Brother Industries Ltd. Varumärkesnamn är registrerade varumärken eller varumärken  
som tillhör respektive företag.

Utskriftsexperter
Vi är utskriftsexperter. Vår erfarenhet från skrivare, handhållna märkmaskiner 
och multifunktions skrivare byggde grunden för vår plattform för etikettskrivare 
för skrivbordet. Du kan lita på vår utskriftsupplevelse. 

Brett utbud av etikettskrivare 
Det breda utbudet av etikettskrivare portfölj säkerställer den perfekta produk-
ten för dina behov. Oavsett utskriftsvolym kan vi tillhandahålla en lösning 
för att säkerställa bästa möjliga resultat för dig. 

"At your side" support
Brother support är unikt, vi finns at your side när du behöver oss.  
Vi lyssnar gärna på dina behov och samarbetar med våra återförsäljare för  
att erbjuda bästa support och service. Oavsett om det är före, under eller  
efter köpet av Brother-produkter. 

3 års garanti
Som en av de enda aktörerna på marknaden erbjuder vi 3 års garanti som 
standard på våra etikettskrivare. Helt enkelt för att vi tror på våra produkter.

Varför 
Brother?

4 goda skäl att använda Brother.

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B,  
421 31 Västra Frölunda
Sweden

brother.se/ql-td

01/2023


