
Plnobarevný  
fototisk 

www.brother.cz 

Vytiskněte si své 
vzpomínky 



Tiskněte 
barevné 
fotografie bez 
problému 

...ze svého 
smartphonu, 
tabletu nebo 
počítače 

Můžete tisknout bezokrajové panoramatické fotografie s velkou 
šířkou z kontinuálních rolí. Vytiskněte si fotografie a kreativní 
obrázky pomocí intuitivní aplikace Brother Color Label Editor, 
která  poskytuje mnoho tvůrčích výhod, nebo tiskněte fotografie 
přímo z  fotoaparátu vašeho iPhone pomocí AirPrint. Můžete se 
připojit k počítači, pokud chcete tisknout fotografie z jiných 
fotoaparátů. 

Vložte roli (k dispozici v 5 různých šířkách) a tikněte fotografie, 
nálepky a štítky s odolným přilnavým podkladem. 

VC-500W je vybavená technologií tisku ZINK® Zero-Ink® 
Printing. Speciální barevné krystaly v papíru jsou aktivovány 
teplem a generují barevné fotografie bez potřeby použití  
inkoustových kazet. 

iOS/Android Software USB Wi-Fi 



Wednesday 

Vzorovaná páska  
CZ-1001  šířka 9 mm 

Osobní text  
CZ-1002  šířka 12 mm 

Nadpisy  
CZ-1003  šířka 19 mm 

Ikony / klipartové nálepky  
CZ-1004  šířka 25 mm 

Panoramatické obrázky  
CZ-1005  šířka 50 mm 

Dotkni se 
mě 

Uvedené vzorky jsou příklady vlastních návrhů importovaných do aplikace. 

Vzory 



Veveří 102, 616 00 Brno  
Tel. na recepci: 541 426 911  
Tel. na technické oddělení: 541 426 919  
e-mail: info@brother.cz  
www.brother.cz 

Brother Central and Eastern Europe GmbH 

Kontakt: 

Všechny technické údaje jsou správné v době tisku a mohou se změnit. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy značkových produktů jsou 
registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Ochranné známky ZINK 
Technology a ZINK jsou vlastnictvím ZINK Holdings LLC. Používáno na základě licence. 

Perfektní fototiskárna pro 
domácnost 

Pro získání více inspirací 
plného využití  
barevné fototiskárny navštivte 
www.brother.cz 

Klíčové vlastnosti 

Podrobnosti o tiskárně 

Název modelu 

Funkce 

Klíčové aplikace 

Typ média 

Dostupné šířky pásek 

Wi-Fi 

USB 

Foto projekty, koláže a deníky  

Kontinuální plnobarevná role 

9, 12, 19, 25 a 50 mm 

Barevná fototiskárna VC-500W 

Kompatibilita s AirPrint 

Aplikace Color Label Editor 

Program P-touch Editor 

Součástí napájecí adaptér 


