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Está à procura de alternativas para as impressoras do seu armazém? Novas soluções? Temos o que necessita.

Descubra a nossa gama de impressoras de etiquetas e como podem satisfazer as suas necessidades de etiquetagem, seja qual for 
o tamanho do armazém.

Sabemos que os códigos de barras danificados e as interrupções no fluxo de trabalho supõem um impacto nos custos e na  
produtividade. Na Brother contamos com impressoras robustas e fiáveis que garantem um tempo de inatividade mínimo e 
contribuem para aumentar a eficiência.

Em cada etapa do processo, desde a receção até ao envio, temos a solução perfeita para si.

Descubra qual a impressora mais adequada para cada etapa do fluxo de um armazém e as razões pelas quais escolher uma 
solução da Brother.

Maximize a produtividade
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Porquê   
escolher Brother?

Contamos com parcerias estratégicas com diferentes empresas para garantir plena compatibilidade. Software de design 
de etiquetas, integração com sistemas ERP e scanners de mão, entre outros:

Os melhores parceiros

"At your side"

O suporte da Brother é único. Não importa se necessita
dele antes, durante ou depois da compra de um dos 
nossos produtos. Teremos todo o prazer em ouvir as
suas necessidades e colaborar com os nossos 
parceiros para lhe oferecer o melhor suporte e serviço. 

Soluções fáceis de integrar

Para que integrar as nossas impressoras no seu ambiente de
trabalho seja uma tarefa simples, estas aceitam múltiplas
linguagens de impressão, incluindo a emulação ZPL2. Isto faz  
com que substituir uma impressora antiga por uma solução 
Brother seja praticamente plug & play. 

Uma solução para cada necessidade

Temos uma impressora de etiquetas para cada tarefa. 
Independentemente do volume de impressão e se
devem ser portáteis ou de secretária, a nossa gama de 
impressoras de etiquetas está desenhada para satisfazer 
as suas necessidades de impressão.

SAP e todos os logotipos de SAP são marcas comerciais ou marcas registadas de SAP SE na Alemanha e em outros países.

Somos especialistas em impressão

Na Brother, contamos com mais de 30 anos a inovar e a 
desenvolver impressoras de etiquetas, sempre com o 
objetivo de tornar os processos mais eficientes. Conhecer 
as necessidades dos nossos clientes permite-nos
desenvolver uma gama completa, competitiva e à altura 
das suas expectativas.

3
ANOS  
DE GARANTIA

Estamos tão seguros da fiabilidade e qualidade dos nossos equipamentos, que todas 
as nossas impressoras de etiquetas contam com 3 anos de garantia de série.

Se ainda necessitar de mais, pode aumentar a garantia com as nossas extensões de 
garantia até um prazo de 5 anos e, inclusivamente, aumentar o nível de serviço para 
um serviço de troca. Máxima tranquilidade.

Fiabilidade garantida



* As características podem variar em função do modelo

 

As impressoras portáteis de etiquetas são perfeitas para etiquetar 
no local e em movimento e melhoram a eficiência nos processos de 
receção, armazenamento e preparação de pedidos. Relativamente 
aos pontos de impressão fixos, estes permitem aumentar e flexibilizar  
os mesmos e, consequentemente, otimizar o fluxo de trabalho 
poupando tempo e dinheiro.

A gama de impressoras portáteis está disponível em 3 tamanhos (2”, 
3” e 4”) para se adaptar aos diferentes tamanhos de etiquetas que 
são necessários num armazém. São robustas, resistentes e foram
submetidas a testes de queda de uma altura até 2,5 m.

Quer o colaborador as transporte consigo ou quer estejam fixas a um
carrinho de mão, a série RJ está desenhada para oferecer uma impressão de 
etiquetas rápida e imediata.

Impressoras portáteis  
de etiquetas RJ

Gama completa de impressoras portáteis RJ

Principais características da série de impressoras portáteis RJ* 

 Tecnologia térmica direta

 Largura da etiqueta de 25 mm até 118 mm

 Velocidade de impressão de até 152 mm/seg

 Resolução de impressão de até 203 ppp

 Diâmetro máximo do rolo: 66 mm

 USB, host USB, Bluetooth e WiFi 

 Ampla gama de acessórios disponíveis: baterias recarregáveis, baterias inteligentes, adaptador de carro,  

 kit eliminador de bateria, suporte para o carro, bases de carga, kit linerless e correia de transporte, entre outros

RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3055WB RL-3250WBLRJ-3230BL RJ-4230B RJ-4250WB
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* As características podem variar em função do modelo 

 

Impressoras de etiquetas  
de secretária TD

          Desenhadas para a impressão de volumes médios, até 
1.000 etiquetas por dia, são perfeitas para imprimir etiquetas de 
   envio independentemente do fornecedor de serviços utilizado, 

por exemplo, DHL ou GLS.

Oferecem 2 tecnologias de impressão diferentes: modelos com 
  tecnologia térmica direta, para criar etiquetas com uma vida útil 
mais curta e modelos de transferência térmica, mais adequados 

 quando a etiqueta vai estar exposta a ambientes difíceis ou com 
  uma expectativa de vida útil maior.

 As impressoras de etiquetas de secretária da Brother permitem
eficiência operacional graças à facilidade de uso e alta velocidade 

  de impressão que, aliados à facilidade de integração e design 
modular, possibilitam a impressão desde praticamente qualquer 

     lugar no armazém.

Principais características da série de impressoras de secretária TD* 

 Tecnologia térmica direta e transferência térmica

    Largura de etiqueta de 19 mm até 118 mm

 Velocidade de impressão de até 203 mm/seg

 Resolução de impressão de até 300 ppp

 Diâmetro máximo do rolo: 127 mm

 Ribbon de até 300 m

 USB, host USB, série, rede cablada, Bluetooth e WiFi

 Tecnologia RFID

 Cortador e descolador como acessórios opcionais para melhorar a eficiência

 Cabeça e rolo disponíveis como acessórios nos modelos TD-4D

TD-4410D TD-4420DN TD-4520DN TD-4550DNWB TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWB TD-4750TNWB TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR

TD

Gama completa de impressoras de secretária TD
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* As características podem variar em função do modelo

TASKS truck

 

As impressoras industriais de etiquetas estão optimizadas para 
a impressão de grandes volumes, mais de 1.000 etiquetas 
por dia. São perfeitas para imprimir etiquetas de paletes, na 
receção da mercadoria e etiquetas de envio, quando esta sai 
para os clientes. 

Desenhadas para se adaptarem a um ritmo exigente de trabalho devido 
à sua elevada velocidade para manter o ritmo, inclusivamente em picos de 
trabalho, ao ribbon de grande capacidade para reduzir tempos de 
inatividade por substituição e pela sua construção completamente 
metálica para uma robustez garantida.

Com rebobinador interno em determinados modelos, permite agilizar
processos ao imprimir etiquetas e deixá-las prontas para recolher no
interior do equipamento para quando os trabalhadores necessitem.

Uma ampla gama com diferentes painéis de controlo, desde botões
até visor tátil, para garantir uma experiência de uso rápida e sem 
complicações.

Impressoras industriais 
de etiquetas TJ

Principais características da série de impressoras industriais TJ* 

 Tecnologia térmica direta e transferência térmica

    Largura de etiqueta de 20 mm até 114 mm

 Velocidade de impressão de até 356 mm/seg

 Resolução de impressão de até 300 ppp

 Diâmetro máximo do rolo: 203 mm

 Ribbon de até 600 m

 Rebobinador interno 

 USB, host USB, série, rede cablada, Bluetooth e WiFi 

 Cortador e descolador com rebobinador como acessórios opcionais para melhorar a eficiência

TJ-4020TN TJ-4120TN TJ-4021TN TJ-4121TN TJ-4420TN TJ-4520TN TJ-4422TN TJ-4522TN

TJ

Gama completa de impressoras industriais TJ

  Receção  Envio



 

 

 Deixe-nos ajudar
Se não encontra o tamanho de etiqueta que 
necessita dentro do nosso leque de oferta, não hesite
em contactar-nos. Teremos todo o prazer em
ouvir as suas necessidades e perceber se podemos 
desenvolver a etiqueta que se ajusta às suas
necessidades.

Etiquetas para diferentes necessidades

Para personalizar a solução de etiquetagem às necessidades 
específicas do seu armazém, oferecemos uma ampla gama 
de acessórios. Desde baterias inteligentes para maximizar 
a autonomia das impressoras portáteis até cortador 
e descolador para aumentar a produtividade nas 
impressoras de etiquetas de secretária e industriais.

A gama de consumíveis da Brother conta com etiquetas com os 
tamanhos mais comuns dentro das aplicações de armazém:

Cortador
Com o cortador automático poderá criar 
etiquetas com o comprimento exato que 
necessitar utilizando um rolo contínuo.  
Ao cortar automaticamente as etiquetas 
à medida que são impressas, garante um 
corte limpo e facilidade de uso.

Bateria inteligente
Deteta o uso da bateria e proporciona 
os dados para informar o estado da 
bateria. Isto significa que as impressoras 
portáteis compatíveis podem imprimir 
etiquetas com uma só carga de bateria 
durante um turno inteiro.

Descolador de etiquetas  
com rebobinador
Eliminar as etiquetas do papel de suporte 
requer muito tempo, como tal adicionar um
descolador com rebobinador do papel de
suporte em modelos específicos de impressoras
industriais TJ, maximiza a eficácia dos seus 
trabalhadores, melhora os processos e garante
uma zona de trabalho limpa e organizada.

A nossa gama de consumíveis para impressoras de etiquetas 
de transferência térmica e térmica direta inclui etiquetas e 
etiquetas térmicas com distintas medidas.

Os modelos de transferência térmica requerem ribbon e 
contam com múltiplas opções e comprimentos: cera, resina ou 
cera/resina com acabamento standard ou premium e até 600 m.

Personalização

Consumíveis

Acessórios

  

•	 Etiqueta de recolha

•	 Etiqueta de envio

•	 Etiqueta de palete

•	 Etiqueta de estante

•	 Etiqueta de alerta/advertência

•	 Etiqueta de conformidade

•	 Etiqueta de controlo de qualidade



Porquê 
Brother?

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd. 
Todas as marcas e nomes de produto são marcas registadas das suas respetivas companhias.

Brother Ibéria, S.L.
Edifício Brother - Rua da Garagem Nº7
2790-078 Carnaxide
Tel: 808 223 000 / E-mail: assistencia.comercial@brother.pt

Armazéns em diferentes países? Não há problema. A Brother é uma empresa global 
com escritórios em 44 países. Deste modo, podemos assegurar de que terá sempre 
o apoio local necessário. 

“At your side” - apoio local e global

brother.pt




