Recolher, classificar
e identificar
Conheça a nossa ampla gama de impressoras
de etiquetas para o setor hortofrutícola

P-touch · QL · TD · TJ
brother.pt

Soluções profissionais de etiquetagem Brother
O nosso país é um grande produtor e exportador na Europa de frutas, verduras, flores e plantas vivas.
Um setor que engloba produtores, distribuidores, cooperativas e associações agrárias que precisam de
soluções de etiquetagem fiáveis, económicas e fáceis de usar. Estas soluções devem ser ajustadas
a necessidades concretas, como o volume de impressão, o tamanho, a durabilidade ou a quantidade de
informação a incluir em cada etiqueta.
Na Brother, como especialistas em soluções de etiquetagem e depois de analisarmos o setor hortofrutícola,
estamos seguros de que a nossa ampla gama de impressoras de etiquetas, ideais para o processo de
etiquetagem alimentar e logística, serão de grande ajuda e facilitarão o trabalho diário do seu negócio.
Sejam quais forem as suas necessidades, temos o modelo perfeito para o seu negócio.

Uma alternativa eficaz e versátil para o setor hortofrutícola
A etiquetagem do produto é um elemento fundamental para a sua rastreabilidade que, aplicada correctamente,
ajuda a conhecer em profundidade o percurso de cada produto, desde o produtor ao consumidor. Deste modo
é fácil detetar e corrigir possíveis falhas estruturais nos distintos pontos da cadeia. O poder identificar a origem
de um produto e seguir o seu rasto durante toda a sua vida útil, favorece a segurança e aporta valor ao produto.
Uma etiquetagem eficaz é extremamente importante nos processos de produção e embalamento. Na Brother
dispomos de uma gama de impressoras de etiquetas que se adapta perfeitamente às características e necessidades
tão exigentes e diversas do setor hortofrutícola, ajudando a identificar embalagens de plástico, madeira ou cartão
de diferentes tamanhos, caixas de tomates, cestas de morangos, redes para citrinos ou paletes.
Contamos com diferentes famílias de produto, que
proporcionam uma solução de etiquetagem simples, ágil, fácil
de integrar e acompanhada por um excelente serviço técnico.
Cada gama de produtos está orientada para se adaptar às
necessidades de cada negócio, em função do volume de
impressão requerido.

Gama profissional de impressoras
de etiquetas Brother

GAMA P-TOUCH: PARA VOLUMES DE IMPRESSÃO REDUZIDOS
As rotuladoras P-touch estão desenhadas para criar, muito facilmente, etiquetas de qualidade profissional com um
extra de resistência, inclusivamente desde dispositivos móveis. São ideais para aplicações individuais, como
plantas vivas ou sacos de sementes, e volumes de impressão até 150-200 etiquetas diárias.

Impressão de etiquetas mediante transferência térmica
Ampla variedade de consumíveis em diferentes cores e
larguras para cada uso
Consumíveis resistentes à abrasão, luz solar, água,
intempérie e temperaturas extremas
Equipamentos portáteis ou de secretária
Instalação simples
Compatibilidade com software de design de etiquetas
P-touch Editor e BarTender*
Compatível com iOS, Windows e Android*
Memória para armazenamento de modelos de até 99
etiquetas*
Largura de etiqueta até 36 mm
Velocidade até 60 mm/segundo*
Resolução 300 ppp
Conexão USB, rede cablada, WiFi e bluetooth*
Corte de etiqueta automático

P-touch

Compatível com app móvel iPrint&Label para criação e
impressão de etiquetas desde dispositivos móveis

Imprimem etiquetas com uma largura
de até 36mm, resistentes à luz solar,
à chuva e a temperaturas extremas,
permitindo que os produtos cheguem
identificados ao seu destino sem
qualquer tipo de deterioração, até mesmo
se as embalagens estiverem no exterior.

* Conforme modelo

GAMA QL: PARA VOLUMES DE IMPRESSÃO MÉDIOS
As impressoras das séries QL-8 e QL-11 são muito versáteis e oferecem etiquetas de qualidade profissional,
muito fáceis de desenhar e que permitem incluir códigos de barras, logotipos e imagens. De tecnologia térmica direta,
não necessitam de tinta, nem toner. Especialmente úteis em volumes de impressão médios, até 200-300
etiquetas diárias.

Impressão a preto e vermelho
Largura até 62 mm
Velocidade até 176 mm/segundo*
Resolução 300 ppp
Memória para armazenamento de modelos de até 255
etiquetas*
Inclui software de design de etiquetas P-touch Editor
Compatível com iOS, Windows e Android*

QL-8

Conexão USB, rede cablada, WiFi e bluetooth*

A missão destes equipamentos é que o
trabalho seja mais simples, preciso e fiável.
Imprimem etiquetas de até 62 mm de
largura, em preto e vermelho e inclusivé
desde dispositivos móveis.

Consumíveis de papel, plástico, pré-cortado e contínuo

Corte de etiqueta automático

Compatível com app móvel iPrint&Label para criação e
impressão de etiquetas desde dispositivos móveis
Compatível com diversas linguagens de impressão: Modelo
P-touch, ESC/P, Raster.

Além das especificidades dos modelos QL-8
(excepto a impressão em preto e vermelho),
tem ainda as seguintes características:
Largura de até 4 polegadas (104 mm)
Velocidade 110 mm/segundo

QL-11

Pela sua surpreendente versatilidade e
qualidade de impressão, são perfeitas
para a sinalização e identificação em
serviços de logística e armazenamento.

Compatibilidade com software de design de etiquetas
BarTender
Função recorte de impressão para a extração e
impressão individual de códigos de barras a partir de
outros documentos

* Conforme modelo

GAMA TD: PARA VOLUMES DE IMPRESSÃO ELEVADOS
Os equipamentos TD-2, TD-4D e TD-4T são capazes de imprimir etiquetas de maior tamanho e são mais rápidas
e adaptáveis a qualquer negócio. São uma ferramenta inigualável para maiores volumes de etiquetagem, até
1.000 - 1.500 etiquetas diárias.

Tecnologia térmica direta
Largura até 62 mm
Velocidade até 152,4 mm/segundo
Resolução até 300 ppp*
Memória para armazenamento de modelos de até 99
etiquetas
Compatibilidade com software de design de etiquetas
P-touch Editor e BarTender
Compatível com iOS, Windows e Android*
Conexão USB, rede cablada, WiFi e bluetooth*

TD-2
Dotada de amplas funcionalidades e
possibilidades, é uma pequena
etiquetadora de secretária capaz de
trabalhar grandes volumes de impressão
para uma maior quantidade de produtos,
podendo proporcionar uma impressão
autónoma com os acessórios disponíveis.

Compatível com app móvel iPrint&Label para criação e
impressão de etiquetas desde dispositivos móveis
Compatível com diversas linguagens de impressão: Modelo
P-touch, ESC/P, Raster, ZPL
Possibilidade de impressão autónoma com os múltiplos
acessórios disponíveis, como a bateria portátil, interface
bluetooth ou WiFi, painel tátil e visor LCD
Consumível de papel, plástico e contínuo
Compatível com consumíveis universais

Além de todas as características das TD-2,
conta também com as seguintes funcionalidades:
Largura até 4 polegadas (104 mm)
Velocidade até 203,2 mm/segundo
Memória para armazenamento de modelos de até 255
etiquetas*
Deteção automática de consumível

TD-4D
Impressão flexível até 4 polegadas. Com
tecnologia térmica direta e múltiplos
acessórios disponíveis para se ajustar às
diferentes necessidades de etiquetagem.

Compatível com SAP
Compatível com diversas linguagens de impressão: Modelo
P-touch, ESC/P, Raster, emulação ZPL, ZPL II e CPCL
Função recorte de impressão disponível para a extração
e impressão individual de códigos de barras a partir de
documentos
Acessório cortador e descolador de etiquetas (opcional)

* Conforme modelo

Impressão mediante transferência térmica e térmica
direta
Velocidade até 203,2 mm/segundo
Instalação simples
Compatibilidade com software de design de etiquetas
P-touch Editor e BarTender

TD-4T
Esta série de impressoras de etiquetas
profissionais de secretária da Brother
oferece um plus de resistência graças à
sua tecnologia de transferência térmica.
Imprimem etiquetas de alta qualidade de
até 4” de largura (104mm), muito
duradouras e resistentes à fricção e
intempéries. Adaptam-se a uma ampla
variedade de aplicações e a um volume
de impressão semi-industrial.

Resolução até 300 ppp*
Conexão USB, rede cablada, WiFi e bluetooth*
Acessório cortador, descolador de etiquetas e suporte
externo para rolo de etiquetas (opcional)
Consumível de papel adesivo pré-cortado mate e
semi-brilhante e ribbon de diferentes qualidades
conforme a aplicação
Deteção automática de consumível
Compatível com SAP
Compatível com diferentes linguagens de impressão:
Modelo P-touch, ESC/P, Raster, emulação ZPL, ZPL II
e CPCL
Ribbon de 300 m

GAMA TJ: PARA VOLUMES DE IMPRESSÃO MUITO ELEVADOS
A gama de impressoras industriais TJ está desenhada para satisfazer altos volumes de impressão de etiquetas.
Graças à sua rapidez, design robusto, estrutura metálica e à sua grande conectividade de série, são perfeitas
para ambientes de alta produção, até 5.000 etiquetas diárias.

Além de todas as características das
TD-4T, aumenta as suas prestações com:
Velocidade até 254mm/seg
Ribbon de 450m para uma maior autonomia
Carga lateral de consumíveis
Visor tátil a cores de 3,5”*
Estrutura metálica

TJ

Com prestações industriais, destacam-se
pela sua grande produtividade, velocidade
e autonomia. São ideais para setores como
o fabrico, a logística ou a distribuição.

* Conforme modelo

Porque escolher as nossas
impressoras de etiquetas?

MUITO FÁCEIS DE INSTALAR
É surpreendeente o quão fácil é instalar qualquer
impressora de etiquetas Brother. Pode ser feita sem
qualquer complicação tanto em ambientes novos como
nos já existentes. Devido à sua grande compatibilidade
com uma diversidade de linguagens como ZPL,
pode-se substituir um equipamento de qualquer outra
marca por um da Brother de uma forma muito simples,
sem necessidade de investir tempo em configurá-lo.

PERSONALIZAÇÃO
Os produtos Brother oferecem uma série de acessórios
como o descolador de etiquetas e o cortador, entre
outros, que adequam e personalizam a etiquetagem
às necessidades de cada negócio, a fim de melhorar a
produtividade. Por exemplo, USB Host, disponível em
algumas das nossas impressoras de etiquetas Brother,
permite adicionar uma balança ou uma pistola de
códigos de barras, o que torna possível agilizar muitos
dos processos rotineiros e desenhá-los à medida. Todos
os nossos acessórios estão pensados ao detalhe
para se adaptarem ao dia a dia de qualquer empresa.

IMPRESSÃO SIMPLES E FLEXÍVEL
Compatíveis com PC ou Mac, possuem múltiplas opções
de conectividade: USB, rede cablada, Wifi, Bluetooth
e inclusivamente conexão com dispositivos móveis.
Os nossos equipamentos são também compatíveis
com BarTender*, o software de design de etiquetas
universal. Também dispomos do nosso próprio software
de design de etiquetas gratuito e fácil de utilizar, P-touch
Editor, para maior comodidade. Ambos os softwares
permitem a vinculação com bases de dados, assim como
a integração de imagens, datas e logotipo da sua empresa.

FIABILIDADE
Na Brother apostamos na máxima qualidade e fiabilidade
dos produtos que fabricamos. Por isso todas as nossas
impressoras de etiquetas contam com 3 anos de garantia
e o apoio do nosso serviço técnico, com reparações
rápidas, custos de recolha e envio incluídos, e
também, nesta cobertura, com a cabeça de impressão.

PRODUTIVIDADE
Há muitos motivos pelos quais podemos assegurar a
grande produtividade das nossas impressoras de etiquetas.
A sua alta velocidade de impressão é uma delas, mas
também podemos destacar a facilidade de instalação
dos consumíveis, assim como dos acessórios,
que se podem trocar de forma autónoma, evitando
depender do serviço técnico e minimizando tempos de
inatividade.

Enquanto lê este folheto, milhões de
produtos viajam de um lado para o outro
desde a sua origem até ao seu destino final.
As nossas impressoras de etiquetas
permitem identificá-los e classificá-los
para que esse trajeto seja feito com êxito.
As gamas de impressoras de etiquetas
Brother PT, QL, TD e TJ são fiáveis,
versáteis, económicas e muito fáceis de
usar. E estão à sua espera para poder dar
início à viagem dos seus produtos.

* Conforme modelo

Contacto:

brother.pt
Brother Ibéria, S.L.
Rua da Garagem, nº7 - Edifício Brother
2790-078 Carnaxide
Tel: 808 223 000
Email: assistencia.comercial@brother.pt

Consulte termos e condições
legais em www.brother.pt
ou através do telefone
808 223 000.
Todas as especificações estão corretas no momento de impressão e podem ser modificadas sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada da
Brother Industries Ltd. Os nomes dos produtos da marca são marcas registadas ou marcas comerciais das suas respectivas empresas.

