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Pre efektívnejšie a 
prehľadnejšie 
označenie vybavenia 
kancelárií 



S Brother tlačiarňami štítkov všetko usporiadate podľa Vášho želania. 
Bez obáv vytvoríte farebné štítky v rôznych veľkostiach. Viac času, 
menej hľadania! 

1. Poriadok v kancelárii 

3. Zvýšenie efektívnosti 

4. Jednoduchšia spolupráca 

Nová tlačiareň farebných štítkov Brother Vás iste poteší svojim 
profesionálnym výstupom - plnofarebné a lesklé štítky. Prehľadnosť v 
kancelárii dotvoria štítky so šírkou od 9 mm až do 50 mm. S 
kontinuálnou rolkou nebudete limitovaní ani ich dĺžkou. 

2. Profesionálna tlač  

Spolupráca je dôležitá pre každú kanceláriu, a to je dôvod, prečo sa 
ju snažíme zjednodušiť bezdrôtovým a USB pripojením. Tlačte 
priamo z Vášho PC/Mac-u použitím softvéru P-touch Editor. 

Nezdržujte sa pomalou tlačou štítkov. Pripojenie k PC/Mac Vám 
umožní vytvoriť štítky bez námahy použitím nášho P-touch Editor 
softvéru, alebo je ho možné pripojiť k Microsoft Office programom. 
Vďaka bezdrôtovému pripojeniu je tlač možná priamo z Vášho 
smartphonu alebo tabletu. Taktiež môžete použiť aplikáciu Color 
Label Editor pre vkladanie vlastných obrázkov. 

Benefity značenia s najnovšou 
Brother technológiou 

Ideálne 
riešenie 
do 
kancelárie 

Ak chceme, aby šlo v kancelárii všetko, ako 
má, organizácia je kľúčová. Vytvorte si vlastné 
štítky rýchlo a efektívne. 

Náš produkt VC-500W je podporovaný tlačovou 
technológiou ZINK® Zero-Ink®. Špeciálne farebné 
kryštáliky v papieri sú aktivované teplom a vytvárajú 
farebné štítky bez nutnosti použitia atramentových 
kaziet.   

iOS/Android 

Softvér 
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Menovky 
CZ-1001  šírka - 9 mm  

ŠETRIME  
ENERGIU 

ZHASNI 
SVETLO! 

kód WiFi: wF0129 

Identifikačné štítky  
CZ-1002  šírka - 12 mm 

Súbory a záložky 
CZ-1003  šírka - 19 mm 

Informačné štítky 
CZ-1004  šírka - 25 mm  

Interné značenie: 
CZ-1005  šírka - 50 mm  

Vzorky štítkov 

Sara Smith 

Smith, John 

Vzorka 



kontaktná kancelária pre SR 
Bratislavská 83 
902 01  Pezinok 
Tel: +421 33 640 6761  

Brother CEE GmbH 

www.brother.sk Kontakt: 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Brother je regiistrovaná obchodná známka pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované 
ochranné známky alebo prislúchajú daným spoločnostiam. AirPrint a AirPrint logo sú ochrannými známkami pre spoločnosť Apple Inc. ZINK Technology a ochranné značky ZINK 
vlastní spoločnosť ZINK Holdings LLC. Použitie v súlade s licenciou. Zmeny a chyby vyhradené. 

Perfektné riešenia 
pre Vašu kanceláriu 

Pre viac informácií navštívte 
www.brother.sk alebo kontaktujte svojho 
predajcu. 

Hlavné funkcie 

Detaily 

Názov modelu 

Funkcie 

Kľúčové aplikácie 

Typ média 

Dostupné šírky pásky 

Wi-Fi 

USB 

Súbory, záložky, nápisy, visačky 

Kontinuálna  plnofarebná rolka 

9, 12, 19, 25 a 50 mm 

VC-500W tlačiareň farebných štítkov  

AirPrint kompatibilita 

Colour Label Editor aplikácia 

P-touch Editor softvér 

AC adaptér v balení 


