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• Compleet pakket, inclusief AC adapter, tapecassette en draagkoffer
• Print duurzame labels tot 12 mm breed
• Printsnelheid tot 20 mm / seconde
• LCD display voor het snel en eenvoudig creëren van labels
• Ontwerp decoratieve labels met verschillende patronen

Intelligente en gebruiksvriendelijke labelprinter voor moderne kantoren

beletteringsystemen
Compact 

D210VP 



D210VP
“Met het compacte PT-D210VP 
beletteringsysteem labelt u snel en 
duidelijk dossiers, archiefkasten en 
andere items binnen het kantoor, 
op school, in de winkel of in en rond 
het huis.”



Schep orde binnen uw kantoor met de PT-D210VP

P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid.

14 lettertypen  / 97 kaders 
/ meer dan 600 symbolen                  
Voeg uw eigen stijl toe 
aan uw labels

AC adapter aansluiting              
Gebruikt batterijen* of

een AD-24ES AC adapter

Ontwerp stijlvolle labels

Ingebouwde sjablonen 
voor het maken van 
diverse ontwerpen

LCD display
       Bekijk een voorbeeld 

van het label voordat u 
deze print

Compact en draagbaar 
ontwerp. Ideaal voor 
meerdere gebruikers en 
toepassingen binnen het 
kantoor 

Hoge afdruksnelheden     
Bespaar tijd met een 

printsnelheid tot 20 mm / 
seconde 

Duidelijk gelabelde items zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte werkplek. Dankzij het compacte ontwerp en de gebruiksvriendelijke 
functies maakt u eenvoudig en snel labels voor dossiers, CD hoesjes, stellingen, naambadges en vele andere items. Met een grote 
variëteit aan beschikbare afmetingen en kleuren is er voor elke toepassing een oplossing. De PT-210VP is een onmisbaar hulpmiddel 
voor een geordend kantoor.

In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert 
in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor 
de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest 
onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee 
te gaan.

Gelamineerd   Temperatuur
   bestendig

    Water
  bestendig

Verbleekt niet Kras bestending   Chemicaliën
   bestendig

  Eenvoudig 
  te strippen

  Extra klevend

*Batterijen niet meegeleverd



Voor gedetailleerde specificaties en de 
volledige reeks aan producten, kunt u 
terecht op: www.brother.nl

Duidelijk items labelen met duurzame P-touch labels
In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken, zijn er vele toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-touch labels. 
Enkele voorbeelden zijn:

• Kabels en stekkers • CD en DVD hoesjes • Kantoorbenodigdheden  • Archiefmappen • Dossierkasten • Personeel- en 
Bezoekersbadges  • Bewegwijzering   • Poststukken   • Waarschuwing en signalering • Magazijn rekken  • Telefoon doorkiesnummers

Technische specificaties
Algemeen

Meegeleverd in de verpakking
PT-D210 compact beletteringsysteem 

12 mm zwart op wit gelamineerde tapecassette (4 meter)

AC adapter

Printsnelheid tot 20 mm / seconde

180 dpi printresolutie voor scherpe, leesbare tekst

Maximale print hoogte van 9 mm

Labels printen

                                                                                                                                                                                              
De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen 
mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model.

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden. Zet- en druk-
fouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd 
handelsmerk van Brother Industries Ltd. 

Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95 

Brother International (Nederland) BV 

Contact:

Tot 2 regels per label

Handmatig snijmechanisme

Standaard label lengte van 30 mm - 300 mm 

Print tot 9 kopieën van een label, of automatisch nummeren van 1-9

Labels ontwerpen
Kies uit 14 verschillende lettertypes, 97 kaders en 617 symbolen

3 letterstijlen , 3 lettergrootten

Opties voor uitlijnen van teksten: links / gecentreerd / rechts / uitgelijnd

27 ingebouwde sjablonen

Geheugen
Ontwerp labels met maximaal 80 tekens per label

30 geheugenlocaties voor veelgebruikte labels

Andere

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

Afmetingen en gewichten
Afmeting (mm): 157 mm (b) x 149 mm (d) x 68 mm (h) |0,49 kg (zonder batterijen en tapecassette)

Print duurzame labels van 3.5, 6, 9 en 12 mm met TZe tapecassettes

Gebruiksvriendelijk LCD display van 15 tekens, met een afmeting van 72 mm x 18 mm.

Ergonomisch toetsenbord voor het snel invoeren van tekst

Werkt met een AD-24ES AC adapter (meegeleverd) of 6 x AAA (LR03 / HR03 Ni-MH) batterijen (niet inbegrepen)

Gebruikershandleiding

Handige draagkoffer om bovenstaande items op te bergen


