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Professionele desktop labelprinter 
met USB

De PT-D410VP is een compacte, gebruiksvriendelijke 
labelprinter voor het afdrukken van mooie, gelamineerde 
labels in verschillende kleuren voor diverse toepassingen. 
Via de USB aansluiting is het mogelijk om gemakkelijk 
connectie te maken met een computer of laptop. 
Deze desktop labelprinter is de ideale oplossing voor 
het duidelijk labelen van ordners en andere items in 
het thuiskantoor. Een goed georganiseerde werkplek 
zorgt voor een hogere productiviteit en meer focus op 
belangrijke werkzaamheden.

PT-D410VP

• Stand-alone labels printen via het ingebouwde toetsenbord
• Maak via USB verbinding met een computer of laptop voor extra 

labelmogelijkheden met de Brother P-touch Editor labelontwerp 
software

• Groot grafisch LCD display met hoge resolutie
• Label voorbeeld bekijken voor afdrukken
• QWERTY toetsenbord voor snel en gebruiksvriendelijk tekst invoeren
• Print labels tot 18 mm breed
• Inclusief tapecassette, AC adapter, draagkoffer en USB kabel

Perfecte stand-alone oplossing 
 
Via het QWERTY toetsenbord en het grote grafische display met afdrukvoorbeeld, is het mogelijk 
om snel labels te printen voor diverse toepassingen direct vanaf het bureau of op locatie, zonder 
dat er een computer aan te pas hoeft te komen. 
 

Geavanceerde opties voor het ontwerpen van labels 
 
De PT-D410VP labelprinter kan via USB worden verbonden met een computer of laptop. De 
Brother P-touch Editor software biedt geavanceerde opties voor het maken van labels, inclusief 
de mogelijkheid om volledig op maat gemaakte labels te ontwerpen en te printen. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om logo’s, symbolen, barcodes en vele andere items toe te voegen aan 
labelontwerpen.
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Algemeen Inhoud verpakking 
• Labelprinter
• AC Adapter
• USB kabel (micro USB, 1 meter)
• TZe tapecassette - 18 mm  
   zwart op wit gelamineerde   
   tape (4 meter)
• Draagkoffer

Talen 
20 talen (Engels, Duits, Frans, 
Spaans, Portugees, Portugees 
(Bra), Italiaans, Nederlands, 
Deens, Noors, Zweeds, Fins, 
Hongaars, Tsjechisch, Pools, 
Roemeens, Sloveens, Slowaaks, 
Kroatisch, Turks)

Printen Maximale resolutie
180 dpi / 128 punten 

Maximale printsnelheid 
20 mm/sec

Snijmechanisme
Handmatig (ingebouwd)

Snijmechanisme systeem 
Schaar

Geschikte tape breedtes 
3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Maximale printhoogte 
15,8 mm

Ontwerp Type labelprinter
Desktop

Kleur behuizing
Wit

Aantal toetsen
65

Toetsenbord
QWERTY

Toetsen material
Rubber

Display LCD formaat
58 mm x 21 mm 

LCD specificaties 
Grafisch (128 x 48 pnt)

Preview 
Labelvoorbeeld op ware grootte 

Weergegeven tekst in LCD 
2 Regels van 16 karakaters

Stroomvoorziening Batterijen
AA x 6 stuks  
(LR6 / Ni-MH x 6 stuks)  
Niet meegeleverd

Automatisch uitschakelen
AC Adapter 
(UIT / 1u. / 2u. / 4u. / 8u.)
AA batterijen 
(5 min. / 10 min. / 30 min.)

AC adapter
AD-E001A

Interface PC aansluiting 
Ja

Interfaces 
USB

Software
(voor labelontwerp)

Software
P-touch Editor (versie 5.0)
voor Windows 8.1/10/11
en Macintosh

Gewicht en 
afmeting

Labelprinter 
(B) x (D) x (H)
187 mm x 178 mm x 72 mm

Gewicht
0,76 kg

Met draagkoffer 
(B) x (D) x (H)
355 mm x 147 mm x 329 mm

Gewicht
2,65 kg
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Ondersteunde 
besturingssystemen

Windows OS
Win 8.1/10/11

Mac OS 
Mac OS 10.15, 11, 12 

Karakters en 
barcodes

Aantal karakters 
(zonder spaties)
908

Aantal speciale karakters
146

Aantal symbolen
700

Karakter grootte
7 
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pnt)

Karakter breedtes
5
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Randen
120

Onderstrepen
Ja

Strikeout
Ja

Barcodes
9 
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, 
EAN8, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR, GS1-128(UCC /
EAN128 ), CODE128)

Lettertypen
15 
(Helsinki, Brussels, Belgium, 
Florida, Los Angeles, San 
Diego, US, Calgary, Atlanta, 
Adams, Brunei, Sofia, Germany, 
LetterGothic, Dortmund)

Letterstijlen
13
(normaal / vet / omlijnen /
schaduw / solid / italic / italic 
vet / italic omlijnen / italic 
schaduw / italic solid / verticaal / 
onderstrepen / strikeout)

Labels Tekst buffer
Maximaal 280 karakters 

Meerdere regels printen 
Maximaal 5 regels

Meerdere blokken printen 
Maximaal 5 blokken

Minimale label lengte 
30 mm

Tab lengte 
Ja

Horizontaal uitlijnen 
Links, midden, rechts

Tape lengte instellen 
Van 30-300 mm

Tape marges instellen 
Kleine marges, grote marges, 
ketting, niet gesneden, speciale 
tape

Tab functie 
Ja

Geheugen Tekstgeheugen 
280 karakters en 50 opslaglocaties

Printen Print herhalen 
1-99

Gespiegeld printen 
Ja

Verticaal printen 
Ja

Nummeren 
1-99

Print voorbeeld 
Ja

Overige functies Kabels labelen
Ja

Vooringestelde formaten 
30
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