
Sprawdź nasze ekonomiczne i profesjonalne 
rozwiązania w zakresie druku etykiet

Dostępne rolki DK 
Dostępna jest szeroka gama etykiet z papieru, folii,  

o wstępnie określonych rozmiarach lub w formie taśmy ciągłej.
Etykiety DK - elastyczność w zakresie 

formatów i materiałów

Etykiety o wstępnie 
określonym kształcie

Taśmy ciągłe
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Przykładowe zastosowania etykiet DK:

Etykiety grzbietowe 
 

Taśmy ciągłe Brother są dostępne w różnych szerokościach, dzięki czemu 
tworzone etykiety w łatwy sposób dopasujesz do swojego systemu 

archiwizacji dokumentów i zawsze szybko znajdziesz odpowiedni segregator.

Dokumentacja 
 

Oznaczając dokumenty etykietami zawierającymi istotne informacje,  
takie jak etap projektu, dane klienta czy data zakończenia,  

możesz uczynić swoją pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Drukowanie w dwóch kolorach:  
czarnym i czerwonym 

 
Spraw, aby ważne informacje były od razu widoczne, drukując w dwóch 

kolorach: czarnym i czerwonym. Doskonały sposób, aby uwydatnić  
na etykiecie datę ważności, dane dotyczące alergenów  

i inne kluczowe informacje.

Etykiety Brother to jeden z najszybszych i najprostszych 
sposobów na uporządkowanie dokumentów, sprzętu, 

miejsca pracy, a także wielu innych elementów w biurze,  
w przemyśle lub po prostu w domu.

Gdzie mogą mieć zastosowanie  
etykiety DK?

Etykiety adresowe i wysyłkowe 
 

Dzięki różnym rozmiarom etykiet adresowych i wysyłkowych,  
Twoja korespondencja wychodząca zyska profesjonalny wygląd. 

Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. 
Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Brother Central and Eastern Europe GmbH

Oddział w Polsce
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 

tel. 22 44 16 300

www.brother.pl

Projekt i opracowanie: Dział Marketingu BCEE (Wrzesień 2019)

Biuro 
Etykiety w biurze mają bardzo wiele zastoso-
wań. Poza standardowymi etykietami adre- 
sowymi na koperty i paczki, można nimi opi-
sywać zawartość segregatorów oraz pudeł 
do przechowywania. Jeśli oznaczymy za ich 
pomocą półki, to wszystko w biurze zawsze 
będzie wracać na swoje miejsce.

Logistyka  
i magazynowanie
W ruchliwych magazynach i działach wysył-
kowych, precyzyjne i terminowe oznaczanie 
paczek, kopert i kartonów z produktami 
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
sprawnego przebiegu wszystkich operacji 
logistycznych.

Branża spożywcza 
Drukowanie etykiet w przemyśle spożywczym 
to podstawa. Etykiety zwracają uwagę klienta 
na zawarte w produkcie alergeny, informują  
o terminie przydatności do spożycia, zawiera-
ją cenę oraz kody kreskowe EAN-8 / EAN-13.  
Firmy sprzedające dania na wynos mogą 
umieszczać na etykietach szczegóły zamó-
wień, w tym dane adresowe.

Handel detaliczny
W handlu detalicznym szybkie przekazywanie 
informacji o cenach produktów i ofertach specjal-
nych ma fundamentalne znaczenie. Drukuj etykiety 
cenowe, również z kodami kreskowymi, i oznaczaj 
nimi  produkty. Aby uwydatnić informacje dotyczą-
ce specjalnych ofert lub promocji i stworzyć w po-
mieszczeniach przyciągające wzrok oznakowanie, 
zdecyduj się na druk w kolorze czerwonym. Etykiety 

grzbietowe
Etykiety adresowe  

i wysyłkowe
DokumentacjaDrukowanie  

w dwóch kolorach: 
czarnym  

i czerwonym

Profesjonalne 
drukarki etykiet QL

Etykiety o wstępnie określonym kształcie DK Materiał Kolor Rozmiar Model Kompatybilność z

Etykieta okrągła (1200/rolkę) Papier Biały 12 mm DK-11219

QL-700,
QL-800,

QL-810W,
QL-820NWB,

QL-1100,
QL-1110NWB

Etykieta okrągła (1000/rolkę) Papier Biały 24 mm DK-11218

Etykieta uniwersalna (400/rolkę) Papier Biały 17 x 54 mm DK-11204

Etykieta na segregator (300/rolkę) Papier Biały 17 x 87 mm DK-11203

Etykieta kwadratowa (1000/rolkę) Papier Biały 23 x 23 mm DK-11221

Mała etykieta adresowa (800/rolkę) Papier Biały 29 x 62 mm DK-11209

Standardowa etykieta adresowa (400/rolkę) Papier Biały 29 x 90 mm DK-11201

Duża etykieta adresowa (400/rolkę) Papier Biały 38 x 90 mm DK-11208

Etykieta na nośniki CD/DVD (100/rolkę) Folia Biały 58 mm DK-11207

Etykieta nadawcza spedycyjna (300/rolkę) Papier Biały 62 x 100 mm DK-11202

Standardowa etykieta adresowa (600/rolkę) Papier Biały 102 x 51 mm DK-11240

QL-1100, QL-1110NWBDuża etykieta nadawcza spedycyjna (200/rolkę) Papier Biały 102 x 152 mm DK-11241

Duża etykieta nadawcza spedycyjna (180/rolkę) Papier Biały 103 x 164 mm DK-11247

Taśmy ciągłe DK - 30,48 m Materiał Kolor Rozmiar Model Kompatybilność z

Taśma ciągła Papier Biały 12 mm DK-22214

QL-700,
QL-800,

QL-810W,
QL-820NWB,

QL-1100,
QL-1110NWB

Taśma ciągła Papier Biały 29 mm DK-22210

Taśma ciągła Papier Biały 38 mm DK-22225

Taśma ciągła Papier Biały 50 mm DK-22223

Taśma ciągła Papier, 
nieprzylepna Biały 54 mm DK-N55224

Taśma ciągła Papier Biały 62 mm DK-22205

Taśma ciągła Papier, 
łatwousuwalna Biały 62 mm DK-44205

Taśma ciągła Papier, 
łatwousuwalna Żółty 62 mm DK-44605

Taśma ciągła Papier Biały 102 mm DK-22243
QL-1100, QL-1110NWB

Taśma ciągła Papier Biały 103 mm DK-22246

Taśmy ciągłe DK - 15,24 m Materiał Kolor Rozmiar Model Kompatybilność z

Taśma ciągła Folia Biały 29 mm DK-22211

QL-700,
QL-800, QL-810W, QL-820NWB,

QL-1100, QL-1110NWB

Taśma ciągła Folia Biały 62 mm DK-22212

Taśma ciągła Folia Żółty 62 mm DK-22606

Taśma ciągła Folia Przeźroczysty 62 mm DK-22113

Taśma ciągła - czarny/czerwony druk Papier Biały 62 mm DK-22251 QL-800, QL-810W, QL-820NWB



Wydajne tworzenie  
profesjonalnych etykiet

Porządkuj, ułatwiaj, bądź efektywny!
Ekonomiczne i profesjonalne rozwiązania w zakresie druku etykiet 

Office and Small Business 
Magazyny, centra logistyczne  
i przemysłBiura i małe firmy Oprogramowanie Zaawansowane funkcje Zaawansowane funkcje

Dzięki aplikacjom do projektowania etykiet na komputerach 
i urządzeniach mobilnych oraz zestawowi narzędzi SDK, 

który służy do integracji drukarek QL z własnymi aplikacjami, 
możesz wybrać najlepszą opcję, która spełni Twoje 

wymagania w zakresie druku etykiet.

Oprogramowanie P-touch Editor jest kompatybilne z drukarkami etykiet QL. Ofe-
ruje ono wiele możliwości projektowania oraz liczne funkcje spełniające potrzeby 
zarówno Twojej firmy, jak i przemysłu w zakresie druku etykiet. Oprogramowa-
nie jest dostępne w wersji dla systemu Windows® i dla komputerów Macintosh®.

W celu stworzenia własnego projektu graficznego możliwe jest importowanie 
istniejących plików graficznych (BMP, JPG/JPEG, GIF, TIF/TIFF) lub użycie do-
łączonych do oprogramowania P-touch Editor zaawansowanych symboli lub 
rysunków clipart. Dostępne są różne teksty, rysunki, kody kreskowe, obrazy, 
kalendarze oraz samodzielnie utworzone rysunki.

Oprogramowanie oferuje możliwość połączenia z kompatybilną bazą danych 
oraz korzystania z rozszerzeń (Add-in) dla Microsoft® Word®, Excel® i Outlook®,  
pozwalających na szybkie i łatwe drukowanie z tych aplikacji.
 
Wygląd oraz funkcje programu P-touch Editor w wersji dla systemu Windows® 
i w wersji dla komputerów Macintosh® różnią się. Poniższe wyjaśnienia dotyczą 
wersji dla systemu Windows®.

Projektuj swoje własne ilustracje za pomocą wbudowanych narzędzi do rysowa-
nia. Możesz skorzystać z gotowych projektów i zastosować np. ramkę do całego 
rysunku lub tylko do części. Zaprojektowane szablony umożliwiają również szyb-
kie tworzenie etykiet z dowolnymi zainstalowanymi czcionkami TrueType®.

Oprogramowanie P-touch Editor oferuje zaawansowane funkcje, a przy tym jest 
łatwe w obsłudze. Etykiety z kodem kreskowym lub inne specjalistyczne ozna-
czenia, można drukować pojedynczo lub wiele etykiet jednocześnie.

P-touch Editor

Model QL-820NWB oferuje wygodną możliwość druku etykiet z własnej wbu-
dowanej pamięci. Szablony zaprojektowane w programie P-touch Editor moż-
na przesyłać do pamięci drukarki i mieć do nich dostęp za pomocą wbudowa-
nego panelu sterowania i podświetlanego graficznego wyświetlacza LCD. Jest 
to idealne rozwiązanie do drukowania na etykietach aktualnej lub przyszłej 
daty/godziny w przemyśle spożywczym czy też handlu.

Drukowanie etykiet bez użycia 
komputera

Szybko, łatwo i wygodnie. Brother iPrint&Label to bezpłatna aplikacja umożli- 
wiająca łatwe drukowanie etykiet ze smartfonów i tabletów z systemem iOS 
oraz Android w lokalnej sieci bezprzewodowej przy użyciu drukarki etykiet 
Brother. Aplikacja jest kompatybilna z następującymi urządzeniami: QL-810W, 
QL-820NWB i QL-1110NWB.

Aplikacja Brother iPrint & Label  
dla smartfonów/tabletów z systemem  

iOS i Android

Integratorzy systemów oraz programiści mogą teraz korzystać z różnych na-
rzędzi SDK, umożliwiających łatwą integrację drukowania etykiet bezpośred-
nio w ich własnych aplikacjach i ich własnym oprogramowaniu. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie internetowej http://www.brother.eu/developer

Software Development Kit  
dla systemów Windows, iOS i Android

Drukuj tekst w kolorze  
czarnym i czerwonym*

Badania pokazują, że kolor znacznie ułatwia wyszukiwanie informacji w tekście, 
gdyż przyciąga wzrok. Dzięki dostępnej w urządzeniach QL-800, QL-810W 
i QL-820NWB nowej możliwości drukowania nie tylko w czerni, lecz również 
w kolorze czerwonym, najważniejsze informacje będą od razu widoczne.

Teraz można w łatwy sposób uwydatnić na etykietach ceny specjalne, daty, 
dane dotyczące alergenów lub inne kluczowe informacje.

Twórz etykiety z czarnym i czerwonym nadrukiem o długości do jednego 
metra przy użyciu komputera PC, Mac, urządzeń z systemem iOS lub Android.

*  Drukowanie w kolorze czarnym i czerwonym wymaga użycia rolki z taśma ciągłą DK-22251

Specyfikacje QL-700 QL-800 QL-810W QL-820NWB QL-1100 QL-1110NWB

Możliwość podłączenia do komputera Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Interfejs USB USB USB, WLAN USB, WLAN, Ethernet,
Bluetooth USB, USB Host USB, USB Host, WLAN, 

 Bluetooth, Ethernet

Praca bez komputera* - - - Tak - -

Kompatybilność z ESC/P - - Tak Tak Tak Tak

Sieć - - Bezprzewodowa Bezprzewodowa  
i przewodowa - Bezprzewodowa  

i przewodowa

Technologia druku Termiczna Termiczna Termiczna Termiczna Termiczna Termiczna

Maksymalna szerokość druku 59 mm 58 mm 58 mm 58 mm 101,6 mm 101,6 mm

Maksymalna długość druku 1 m 1 m 1 m 1 m 3 m 3 m

Maksymalna szerokość etykiety 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 103,6 mm 103,6 mm

Rozdzielczość druku 300x300 dpi 300x300 dpi
300x600 dpi

300x300 dpi
300x600 dpi

300x300 dpi
300x600 dpi 300x300 dpi 300x300 dpi

Prędkość druku
150 mm/s 148 mm/s (jeden kolor)  

 24 mm/s (dwa kolory)
176 mm/s (jeden kolor)  
 24 mm/s (dwa kolory)

176 mm/s (jeden kolor)  
 24 mm/s (dwa kolory) 110 mm/s 110 mm/s

93 etykiety/min 93 etykiety/min (jeden kolor) 
15 etykiet/min (dwa kolory)

110 etykiet/min (jeden kolor)  
15 etykiet/min (dwa kolory)

110 etykiet/min (jeden kolor)  
15 etykiet/min (dwa kolory) 69 etykiet/min 69 etykiet/min

Nóż odcinający Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Wyświetlacz - - - Podświetlany LCD - -

Praca na baterii - - Tak  
(opcja PA-BU-001)

Tak  
(opcja PA-BU-001) - -

Zasilacz Wbudowany Wbudowany Zewnętrzny Zewnętrzny Wbudowany Wbudowany

Rodzaj taśm

DK DK DK DK DK DK

Taśmy ciągłe 12 - 62 mm.  
Etykiety o wstępnie 

określonym kształcie  
(10 formatów)

Taśmy ciągłe 12 - 62 mm.  
Etykiety o wstępnie 

określonym kształcie  
(10 formatów)

Taśmy ciągłe 12 - 62 mm.  
Etykiety o wstępnie 

określonym kształcie  
(10 formatów)

Taśmy ciągłe 12 - 62 mm.  
Etykiety o wstępnie 

określonym kształcie  
(10 formatów)

Taśmy ciągłe 12 - 103,6 mm
Etykiety o wstępnie

określonym kształcie
(13 formatów)

Taśmy ciągłe 12 - 103,6 mm  
Etykiety o wstępnie

określonym kształcie
(13 formatów)

W zestawie z drukarką

DK-11201 (100 etykiet),
DK-22205 (8 m),  

kabel USB,  
oprogramowanie,

dokumentacja

DK-11201 (100 etykiet),
DK-22251 (5 m),  

kabel USB,
przewód zasilający,

dokumentacja

DK-11201 (100 etykiet),
DK-22251 (5 m),  

kabel USB, zasilacz,
przewód zasilający,

dokumentacja

DK-11201 (100 etykiet),
DK-22251 (5 m),  

kabel USB, zasilacz, 
przewód zasilający,

dokumentacja

DK-11247 (41 etykiet),
DK-22205 (8,1 m),  

kabel USB,  
przewód zasilający,

dokumentacja

DK-11247 (41 etykiet),
DK-22205 (8,1 m),  

kabel USB,  
przewód zasilający,

dokumentacja

Oprogramowanie
P-Touch Editor  

& P-Touch Editor Lite, 
Add-In

P-Touch Editor  
& P-Touch Editor Lite, Add-In, 

iPrint&Label (tylko Android)

P-Touch Editor  
& P-Touch Editor Lite, Add-In,

iPrint&Label

P-Touch Editor  
& P-Touch Editor Lite, Add-In,

iPrint&Label

P-touch Editor, P-touch
Editor Lite, Add-In,

iPrint&Label (tylko Android)

P-touch Editor,
P-touch Editor Lite,
iPrint&Label, Add-In

Język oprogramowania angielski, polski,  
czeski, węgierski

angielski, polski,  
czeski, węgierski

angielski, polski,  
czeski, węgierski

angielski, polski,  
czeski, węgierski

angielski, polski,  
czeski, węgierski

angielski, polski,  
czeski, węgierski

* Dane przechowywane w pamięci drukarki


