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Лесни за използване
Професионални резултати
Създавате ваши собствени
размери етикети
Word / Excel / Outlook съвместимост
С включенa безплатна програма за
проектиране на етикети
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Нуждата от етикети
Изследванията сочат, че губим
6 работни седмици годишно
в търсене на сложена не на място
информация, което струва на
бизнеса в Европа милиони всяка
година.
Професионалните етикетни принтери Brother
облекчават работата на офис служители,
администратори, счетоводители, организатори
на събития и приеми и всеки друг, желаещ да
остане организиран:

1 Подобрете своя професионален
образ
Ясно надписаните документи и материали,
имащи чист и лесен за прочит вид, ви
помагат да получите професионалният
образ, от който се нуждаете в контактите
ви с вашите клиенти, посетители и вашите
колеги.

2 Увеличете продуктивността си
Една структурирана, организирана
и ефективна работна среда увеличава
вашата продуктивност и помага на бизнеса
ви да расте. Направете работния си живот
по-лесен с ясно надписани документи
и материали.
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Просто професионални
Лесни за използване, професионални
резултати
Етикетните принтери Brother QL ви предлагат
един лесен начин да печатате професионално
изглеждащи етикети с широк спектър на употреба.

Създавате ваши собствени размери
етикети
Просто поставяте една ролка етикети - те са
в голямо разнообразие на ширини. Избирате
дължина на етикет - всичко в рамките на до един
метър. След това проектирате вашия етикет и го
отпечатвате. Вграденият нож ще отреже вашия
етикет до желания от вас размер.

Отпечатване на етикет с едно докосване
Отпечатвайте адресни етикети направо от
Microsoft Word, Excel и Outlook. Просто маркирате
адреса и натискате бутон в лентата за задачи!
Или използвайте предоставения софтуер за
редактиране на етикети, за да проектирате
и отпечатвате етикети от всяка програма.

Без похабени или неправилно отпечатани
етикети
Всяка ролка етикети се доставя на шпула, която
е и ролков водач. Това гарантира, че етикетът
винаги се поставя правилно, както и че машината
знае точния размер на етикета.
И вие нямате проблеми с подравняването, свързани
с отпечатването на етикети с традиционните
принтери. Така, независимо дали отпечатвате
само един етикет или стотици, серията етикетни
принтери Brother QL ви гарантира перфектен печат
на всеки етикет, отново и отново.
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Просто професионални
Етикетите Brother DK са предназначени за широк спектър на употреба.
Възможностите са неограничени, когато ползвате етикетите Brother. Ето
само няколко примера:
Преди

След

Етикети за гръб на папки
Непрекъснатите етикети на Brother се предлагат с
различни ширини, така че можете лесно да създадете
точния размер етикети за вашата система на
картотекиране. А това прави лесно за вас намирането
на нужната папка!

Адресни етикети и етикети за пратки
Адресните етикети и етикетите за пратки
в разнообразие от размери придават професионален
вид на изходящата поща на компанията ви.

CD/DVD етикети
Придайте на вашите оптични дискове професионален
вид с готовите CD/DVD етикети на Brother. Четливо
отпечатаният текст се чете по-лесно, отколкото
написан на ръка етикет.

Документация
Надписвайки вашата документация и материали с важната
за тях информация, като етап на проект, данни за клиент
или дата на завършване, вие ще имате по-лесен
и по-ефективен работен процес. В този пример използвахме
един кръгъл (24 мм) и един малък адресен етикет. Вие
можете да създадете етикет, от който и да е тип по ваше
желание, като използвате предварително оразмерени или
непрекъснати етикети.
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QL–560 професионален етикетен принтер
Идеалното въведение за създаване
на професионално изглеждащи
етикети
Професионалният етикетен принтер QL–560
е идеалният за тези, които са начинаещи
в създаването на етикети.
Той е бърз, подходящ за различни цели в офиса,
домашния офис или всяка друга бизнес употреба.
Свързва се лесно чрез USB към вашия компютър
и отпечатва висококачествени етикети за всичко
- от табелки за имена и разделителни етикети до
кодови етикети и етикети за пратки.
Вграденият автоматичен нож ви позволява да
използвате непрекъснати етикетни ролки
и отрязвате етикети с всякаква дължина от
25 мм до 1 м. Отрязаните краища на етикетите
ви ще са винаги гладки. Накратко, вие можете да
създадете почти всякакъв желан размер етикет
без дори да сменяте етикетната ролка!

Най-същественото за QL–560
Бърз и ефективен - отпечатва до 56 етикета в минута*
Висококачествен - отпечатва при резолюция 300 dpi

ШИРОЧИНА НА ЛЕНТАТА
ПЕЧАТ НА БАРКОДОВЕ

56

ЕТИКЕТА В МИНУТА

Многоцелеви - отпечатва етикети до ширина от 62 мм
Професионален - с вграден автоматичен нож
ПЕЧАТНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Лесен за работа - отпечатва направо от MS Word, Excel или
Outlook
С по-голяма стойност за цената си с:

ВКЛЮЧЕН
СОФТУЕЪР

Безплатно - усъвършенствана програма за проектиране на
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

етикети
Безплатно - непрекъсната, 62 мм широка DK етикетна ролка (8 м)
* На база стандартни адресни етикети
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Професионални етикетни принтери за офиса
Професионалните етикетни
принтери QL–570 и QL–580N са
най-новото попълнение в гамата
Brother. Те съчетават лекотата при
работа с най-високите качествени
характеристики.
Високо качество на отпечатваните етикети
Професионалните етикетни принтери QL–570
и QL–580N са проектирани да се впишат
в подредбата на вашето бюро без да заемат много
място, като се свързват лесно с вашия компютър
чрез USB. Тяхната висока резолюция на печат ги
прави идеални за отпечатване на качествени лога,
изображения и текст върху вашите етикети. Можете
лесно да създадете високопрофесионални етикети
за документи, архиви, разделители, папки, табелки
за имена, знаци и др.

Устойчив автоматичен нож
Устойчивият автоматичен нож прави тези принтери
подходящи за отпечатване на много етикети един
след друг и отпечатване на пачки от етикети за
по-късна употреба.

Мрежова обезпеченост
QL–580N е и мрежово обезпечен, позволявайки
на всеки в офиса да отпечатва етикети на същия
принтер. Всеки може да се възползва и стане добре
подреден с ясно надписани архиви, проекти
и работни площи.
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Професионални етикетни принтери QL–570 и QL–580N

Най-същественото за QL–570 и QL–580N
Бързи и ефективни - отпечатват до 68 етикета в минута*
Висококачествени - с невероятната резолюция на печат от 300 x 600 dpi
Многоцелеви - отпечатват етикети до ширина от 62 мм
Професионални - с вграден автоматичен нож
Лесни за работа - отпечатват направо от MS Word, Excel или Outlook
Ергономични - новият умален дизайн спестява работна площ
Гъвкави - сега с мрежово обезпечение, идеални за споделяне (само за
QL–580N)
С по-голяма стойност за цената си с:
Безплатно - усъвършенствана програма за проектиране на етикети
Безплатно - 100 бр. стандартни DK адресни етикети
Безплатно - 8 м, непрекъсната DK етикетна ролка (62 мм)

ШИРОЧИНА НА ЛЕНТАТА

68

ЕТИКЕТА В МИНУТА

АВТОМАТИЧЕН НОЖ

ПЕЧАТНА РЕЗОЛЮЦИЯ

ВКЛЮЧЕН
СОФТУЕЪР
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

ВГРАДЕНА МРЕЖОВА КАРТА

* На база стандартни адресни етикети
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Професионални етикетни принтери за промишлеността
Професионалните етикетни принтери
QL–1050 и QL–1060N са проектирани
да отговорят на изискванията на
повечето отрасли и да ви дадат
цялостното решение за вашия бизнес.
Професионални възможности
Можете да отпечатвате висококачествени етикети
в диапазон на ширини от едва 12 мм до 102 мм
(стандартния размер за етикети за пратки).
С такава гъвкавост вие имате пълноценен етикетен
инструмент за вашият бизнес.
QL–1050 и QL–1060N печатат с висока резолюция
от 300 dpi за качествено отпечатване, идеално за
баркодове, лога и изображения. При това са бързи
- печатат при скорост от 110 мм/секунда.
И двата модела стандартно имат USB и RS–232
сериен порт, за да могат етикетните принтери
да се свързват с разнообразен тип оборудване.
QL–1060N притежава също и вграден 10/100 Base
TX мрежови порт, както и разширени функции
с уеб-базирано управление. Така вие можете да
изпращате задачи за печат от многото компютри
от вашата мрежа към един единствен етикетен
принтер.
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Професионални етикетни принтери QL–1050 и QL–1060N

Най-същественото за QL–1050 и QL–1060N
Бързи и ефективни - отпечатват до 69 етикета в минута*
Висококачествени - с висока резолюция на печат от 300 x 300 dpi
Многоцелеви - отпечатват етикети с ширина от 12 мм до 102 мм
Професионални - с вграден автоматичен нож
Лесни за работа - отпечатват направо от MS Word, Excel или Outlook
Промишлени - поддържат и отпечатват повечето 1D и 2D типове баркод
Гъвкави - мрежово обезпечени, идеални за споделяне и печатане
отдалечено от компютъра (само за QL–1060N)
С по-голяма стойност за цената си с:
Безплатно - усъвършенствана програма за проектиране на етикети
Безплатно - 40 бр. големи DK етикети за пратки (102 мм x 152 мм)
Безплатно - 8 м, непрекъсната DK етикетна ролка (62 мм)
102 mm
ШИРОЧИНА НА ЛЕНТАТА

69

ЕТИКЕТА В МИНУТА

АВТОМАТИЧЕН НОЖ

ПЕЧАТНА РЕЗОЛЮЦИЯ

ВКЛЮЧЕН
СОФТУЕЪР
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

ВГРАДЕНА МРЕЖОВА КАРТА

* На база стандартни адресни етикети
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Изберете вашите етикети
Предварително оразмерени етикети

1

4

2
3
4

5
7
6

8

9

OK

18/03/2006

12

11

10

Непрекъсната етикетна лента

13

18

13

19
14
15
16
17
22
20

23
21
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Изберете вашите етикети

Предварително оразмерени етикети

Непрекъсната етикетна лента

Хартия
1 DK-11208
2 DK-11201
3 DK-11209
4 DK-11204
5 DK-11203
6 DK-11202
7 DK-11218
8 DK-11219
9 DK-11221
10 DK-11240
11 DK-11241

Хартия
13 DK-22243
14 DK-22205
15 DK-22223
16 DK-22210
17 DK-22214

| 400/ролка 38 мм x 90 мм
| 400/ролка 29 мм x 90 мм
| 800/ролка 29 мм x 62 мм
| 400/ролка 17 мм x 54 мм
| 300/ролка 17 мм x 87 мм
| 300/ролка 62 мм x 100 мм
| 1000/ролка ø 24 мм
| 1200/ролка ø 12 мм
| 1000/ролка 23 мм x 23 мм
| 600/ролка 102 мм x 51 мм*
| 200/ролка 102 мм x 152 мм*

Филм
12 DK-11207 | 100/ролка ø 58 мм

| 102 мм x 30.48 м*
| 62 мм x 30.48 м
| 50 мм x 30.48 м
| 29 мм x 30.48 м
| 12 мм x 30.48 м

Отлепваща се хартия
18 DK-44605 | 62 мм x 30.48 м
19 DK-44205 | 62 мм x 30.48 м
Филм
20 DK-22212
21 DK-22211
22 DK-22606
23 DK-22113

| 62 мм x 15.24
| 29 мм x 15.24
| 62 мм x 15.24
| 62 мм x 15.24

м
м
м
м

* QL-1050 и QL-1060N
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Програма за проектиране на етикети
Отпечатвайте етикети направо
от лесната за ползване етикетна
програма на Brother
Включена в комплекта с всички наши етикетни
принтери Brother е собствената ни усъвършенствана
програма за проектиране на етикети - безплатно!
Този софтуер е много лесен за ползване и е идеален
както за начинаещи, така и за експерти. Мощната
програма за редактиране на етикети на Brother ви
позволява с лекота да създавате прости етикети, но
и да проектирате силно персонализирани етикети
с баркодове, таблици, изображения, лога,
автоматично отбелязване на час и дата, и много още.

Режим Snap
Най-простото решение възможно – изобщо – за
отпечатване на професионално изглеждащи
етикети.

1 Напишете желания за вашия етикет текст във
функцията Snap

2 и натиснете “Печат”!
Това е. Професионално изглеждащи етикети толкова е бързо и лесно.
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P–touch програма за редактиране
Експресен режим
Brother също знае, че понякога вие предпочитате да
отпечатате един по-персонализиран етикет с рамки,
изображения, екранни снимки, лога или подобни, за
да получите дори още по-професионален изглед.
Този тип етикети могат лесно да бъдат създадени
с използването на Експресен режим в софтуера
на Brother. Експресният режим ви дава достъп до
всички основни функции, нужни за създаване на
персонализирани и професионално изглеждащи
етикети, показани по един много лесен за разбиране
начин.

Професионален режим
За потребители, които изискват включване
в техните етикети на дори още по-специфична
и персонализирана информация като баркодове,
таблици, последователно номериране и други,
Професионалният режим е идеалният избор.
Професионалният режим е по-разширен от
Експресният режим и ви дава достъп до широка
гама професионални функции по един лесен за
разбиране начин.
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Интегриране с Microsoft Office
Отпечатвайте адресни етикети
направо от Windows версиите на
Microsoft Word, Excel и Outlook.
Повечето организации ползват Microsoft Office
за създаване на писма и за съхраняване на често
използвани адреси или друга информация.
Когато инсталирате предоставената програма
за редактиране на етикети, вие можете да
изберете да добавите специална „Р“ икона във
функционалните ленти на вашите Word, Excel
и Outlook. След написването на писмо в Microsoft
Word например, отпечатайте бързо вашия адресен
етикет, следвайки тези три лесни стъпки:

Просто маркирайте текста, който
желаете да се появи на етикета

Натиснете иконата P във вашата
функционална лента

Етикетът ви се отпечатва и автоматично
отрязва до размера
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PL/CZ/HU/RO/BG/SK/SLO/HR-01.09

Вградено захранване - 220-240V AC

QL-570
Вградено захранване - 220-240V AC

QL-580N

Вградено захранване - 220-240V AC

QL-1050

Вградено захранване - 220-240V AC

QL-1060N

Директен термопечат - 300x300 dpi

QL-560

Директен термопечат - 300x300 dpi

110 мм/секунда - 69 етикета/минута

Вградено захранване - 220-240V AC

Директен термопечат - 300x600 dpi

110 мм/секунда - 69 етикета/минута

102 мм

Изисквания за захранване

Директен термопечат - 300x600 dpi

110 мм/секунда - 68 етикета/минута

102 мм

98.6 мм максимална ширина на печата

171 мм (ш) x 224 мм (д) x 148 мм (в)

Директен термопечат - 300x300 dpi
110 мм/секунда - 68 етикета/минута
62 мм

98.6 мм

3 метра

171 мм (ш) x 224 мм (д) x 148 мм (в)

90 мм/секунда - 56 етикета/минута
62 мм
59 мм

3 метра

134 мм (ш) x 240 мм (д) x 141 мм (в)

Глава на принтера

62 мм
59 мм
1 метър

Вграден несменяем нож

134 мм (ш) x 208 мм (д) x 141 мм (в)

Максимална скорост на
печат*

59 мм
1 метър

Вграден несменяем нож

146 мм (ш) x 196 мм (д) x 152 мм (в)

Максимална ширина на
етикета

1 метър

Вграден несменяем нож

Размери на принтера

Максимална ширина на
печата

Вграден, сменяем от потребителя, нож Вграден несменяем нож

USB 1.1 или по-нов стандарт
RS-232 9-pin D-Sub
Мрежа (10/100 Base-TX кабелна мрежа)

Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®

Системни изисквания - PC

Процесор

Поддръжка за операционна
система**

Съгласно препоръчаното от спецификациите на операционната система

PowerPC или Intel

Mac OS X 10.3.9 до 10.5.1

Системни изисквания - Mac

Максимална дължина на
етикета

USB 1.1 или по-нов стандарт
RS-232 9-pin D-Sub
Мрежа (10/100 Base-TX кабелна мрежа)

Съгласно препоръчаното от спецификациите на операционната система

Минимална памет (RAM)

100 MB или повече

Автоматичен нож

USB 1.1 или по-нов стандарт
RS-232 9-pin D-Sub

Минимална скорост на
процесора

Съгласно препоръчаното от спецификациите на операционната система

Свободно пространство на твърдия
диск

Съгласно спецификациите на всеки модел (по-горе) - с изключение на
RS-232

USB 1.1 или по-нов стандарт

Минимална памет (RAM)
70 MB или повече

Интерфейс(и)

Над 256 цвята

USB 1.1 или по-нов стандарт

Свободно пространство
на твърдия диск

Съгласно спецификациите на всеки модел (по-горе)

Графична карта

CD-ROM устройство за инсталиране

Интерфейс(и)

Интерфейс(и)

SVGA с минимум 16-битова дълбочина на цвета

Други

Операционна система**

Графична карта

CD-ROM устройство за инсталиране
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Други

* На база стандартни адресни етикети ** За най-актуална информация за поддръжка за операционна система, посетете http://solutions.brother.com

www.brother.bg

Всички спецификации при даване за печат са правилни. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Всички имена на продукти са
регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

