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Tiskanje 
barvnih nalepk 
po meri brez 
črnila 

Brotherjev tiskalnik za hobi in obrt vrhunske 
tehnologije prinaša profesionalne barvne 
nalepke za vaše izdelke. 

Uporaba je preprosta in nudi popolno ustvarjalno svobodo - 
čestitke, darila in okraski za dom z osebno noto, narejeni po 
meri. 

Idealno za obrt in 
hobi – dodajte 
osebno noto 
vsakemu vašemu 
izdelku. 



iOS /  

Android

PC / MacUSB Wi-Fi

Oblikujte nalepke 
na računalniku ali 
mobilni napravi 

Popolna  
ustvarjalna  
svoboda 

Za oblikovanje nalepk po meri na svojem pametnem telefonu ali tablici 
uporabite brezplačno aplikacijo Brother Color Label Editor, za 
oblikovanje na računalniku Windows ali Mac pa programsko opremo 
P-touch Editor.

• Izbirate lahko med stotinami vgrajenih simbolov, okvirjev, filtrov, pisav
in ozadij

• Uvozite fotografije iz svoje knjižnice, Instagrama ali Facebooka

• Dodajte imena ali naslove za nalepke po meri

• Preglejte in predelajte svoje najljubše dizajne - vsi bodo shranjeni

Enostavna namestitev in uporaba 
Preprosto priključite tiskalnik prek USB ali Wi-Fi povezave  
in oblikujete nalepke na računalniku Windows/Mac ali mobilni 
napravi iOS/Android. Sledite navodilom na preprostem 
zaslonu in v nekaj minutah boste pripravljeni za začetek dela. 



Tiskanje brez črnila 
Ob podpori tehnologije črnil ZINK® 
Zero Ink™ leži skrivnost v trakovih 
nalepk 

V papirju so posebni barvni kristali, ki jih aktivira toplota, tako da 
lahko ustvarite nalepke v polnih barvah brez uporabe črnila, zato je 
tiskanje z izjemno priročnim tiskalnikom še enostavnejše. 



Nalepke petih 
različnih širin 
in poljubne 
dolžine

Vrsta kasete Širina Dolžina 

Barvni trakovi Brother petih različnih širin zagotavljajo 
profesionalen videz vsakega izdelka. Vstavite rolo v režo in že 
lahko tiskate! 

Na voljo so trakovi širine 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm in 50 
mm. Ožji trakovi so idealni za detajle in vzorce, širši pa za 
tiskanje barvnih fotografij.

CZ-1001 kaseta z rolo 

CZ-1002 kaseta z rolo 

CZ-1003 kaseta z rolo 

CZ-1004 kaseta z rolo 

CZ-1005 kaseta z rolo 

CK-1000 kaseta za čiščenje tiskalne glave 

9 mm 

12 mm 

19 mm 

25 mm 

50 mm 

50 mm 

5 m 

5 m 

5 m 

5 m 

5 m 

2 m 



Izdelajte svojo 
prvo čestitko 
po meri 

Če želite ustvariti svojo čestitko, najprej izdelajte podlago. Nato 
z brezplačno aplikacijo Brother Color Label Editor in 12-
milimetrskim trakom izdelajte štiri enake pasice po meri in z 
njimi obrobite podlago. 

Na 50-milimetrski trak natisnite grafiko košare iz velikonočne 
zbirke, ki se nahaja v razdelku aplikacije Brother Color Label 
Editor. 

Posebej oblikujte večje število cvetov različnih velikosti in oblik, 
tako da se prekrivajo. Natisnite jih in jih prilepite na kartico tako, 
da bo cvetlična košara videti tridimenzionalna. 

Na koncu uporabite 19-milimetrski trak, na katerega natisnete 
sporočilo. Brez tiskalnika Brother za hobi in obrt bi bila izdelava 
tovrstne čestitke neprimerno težja. Izdelajte svojo čestitko 
profesionalnega videza in z osebno noto! 

Bodite ustvarjalni! 



Glavne funkcije 

Tehnične lastnosti tiskalnika 

Ime modela 

Tiskanje 

Tehnologija tiskanja 

Ločljivost tiskanja 

Največja hitrost tiskanja 

Širina trakov 

Največja širina tiskanja 

Največja dolžina tiskanja 

Rezalnik 

ZINK® Zero-Ink® termična tiskalna tehnologija v polnih barvah

313 dpi - pri visoki ločljivosti je vidna vsaka podrobnost 

8 mm na sekundo 

9, 12, 19, 25, 50 mm - za maksimalno prilagodljivost pri oblikovanju izdelkov 

50 mm - za tiskanje od roba do roba 

420 mm - za izdelavo nalepk, daljših od papirja velikosti A4 

Polni rezalnik in enostavno odlepljanje 

Povezljivost 

USB 

Wi-Fi 

AirPrint 

Različica 2.0 (full speed) za hitro povezovanje z računalnikom Windows/Mac 

IEEE 802.11b/g/n za brezžično tiskanje z naprave iOS/Android 

Da (za tiskanje fotografij neposredno z naprave iOS) 

Vhodna napetost 

Vrsta napajanja 

100-240V AC (deluje kjer koli)

Zaradi zunanjega izmeničnega napajalnika je tiskalnik neverjetno kompakten 

Napajanje 

Dimenzije 

Teža 

113 mm (š) x 116 mm (g) x 96 mm (v) 

0,66 kg 

Dimenzije / teža 

V škatli 

Priloženo: VC-500W tiskalnik 

CZ-1004 25-mm polnobarvna rola (dolžina 5 m) 

CK-1000 50-mm kaseta za čiščenje tiskalne glave za visokokakovostne izpise 

Izmenični napajalnik in napajalni kabel 

USB-kabel 

Navodila za uporabo 

VC-500W 



Brother CEE Adria Regional Representative 
Plemljeva 2, 1210 Ljubljana - Šentvid
Mobilni telefon: +386 30 600 474 
E-pošta: jure.gaspari@brother-cee.com

www.brother.si 
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