
Professionelle P-touch-labelprintere

Organisering, opmærkning og tilpasning

Brothers professionelle P-touch-serie omfatter flere forskellige labelprintere til eksempelvis små 
virksomheder, hjemmekontorer, storkontorer og butikker samt til en bred vifte af professionelle 
anvendelsesområder.

Alle modeller i serien kan anvendes sammen med vores laminerede TZe-tape og printer holdbare labels, 
der er grundigt testet, så de kan modstå selv de barskeste forhold. De er modstandsdygtige over for 
vand, slid, kemikalier samt ekstreme temperaturer, og de bevarer læsbarheden over tid.

PT-D210VP PT-D410 PT-D460BTVP PT-D610BTVP

Labelprinter til kontoret Labelprinter til hjemmet og 
kontoret 

Enkel labelprinter til 
hjemmekontoret

Høje printhastigheder og automatisk kniv til større 
printopgaver

Høj printopløsning sikrer tydelige stregkoder, grafik og 
logoer, når printeren tilsluttes en computer

Gem op til 99 labels for hurtigt genprint

Print på tapebredder op til 24 mm

Skab labels ved hjælp af det indbyggede tastatur, 
download appen, og brug din smart-enhed via Bluetooth, 
eller opret forbindelse til en PC via USB for udvidede 
labelfunktioner

Baggrundsbelyst farvedisplay med høj opløsning

Forhåndsvisning af labels før print

Nem indtastning med QWERTY-tastatur

Gem op til 70 labels for hurtigt genprint

Print i tapebredder på op til 18 mm

Skab labels ved hjælp af det indbyggede tastatur, 
download appen, og brug din smart-enhed via Bluetooth, 
eller opret forbindelse til en PC via USB for udvidede 
labelfunktioner

Stort grafisk display til nem redigering af labels
Forhåndsvisning af labels før print

Nem indtastning med QWERTY-tastatur

Print i tapebredder på op til 18 mm

Skab labels ved hjælp af det indbyggede tastatur, eller 
tilslut til en PC via USB for at få udvidede labelfunktioner 
med vores P-touch Editor 6.0-software*

Grafisk display til nem redigering af labels
Forhåndsvisning af labels før print

Nem indtastning med QWERTY-tastatur

Print på tapebredder op til 12 mm

Skab dekorative labels med forskellige mønstre ved hjælp 
af det indbyggede tastatur

Grafisk display til nem redigering af labels

Labelprinter til virksomheder

Leveres inkl.: AC-adapter, kuffert, tape (12 mm sort på 
hvid, lamineret TZe-tape, 4m) Leveres inkl.: Tape (18 mm sort på hvid, lamineret TZe-

starttape, 4 m), USB-kabel (Micro, 1 m, sort)

Leveres inkl.: AC-adapter, kuffert, tape (18 mm sort på hvid, 
lamineret TZe-starttape, 4 m), USB-kabel (Micro,  
1 m, sort)

Leveres inkl.: AC-adapter, kuffert, tape (24 mm sort på 
hvid, lamineret TZe-starttape, 4 m), USB-kabel (Micro,  
1 m, sort)

* Udgives efterår 2022.



Maks. printhastighed: 20 mm/sek.

Printopløsning på op til 180 dpi/128 dots 

Maks. tapebredde: 18 mm 

Maks. tapebredde: 24 mm 

Specifikationer og funktioner

PT-D460BTVP

PT-D410

PT-D610BTVP

GenereltGenerelt

Print

Det indbyggede QWERTY-tastatur gør indtastningen nemmere 

Stort grafisk display til gennemsyn af tekst og layout før print

Gem labels for hurtigt genprint af ofte anvendte labels

*engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, brasiliansk-portugi-
sisk, italiensk, hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, 
tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, kroatisk, tyrkisk
** Udgives efterår 2022.

Baggrundsbelyst farvedisplay i høj opløsning

Understøtter op til 20 sprog*

Kuffert

Maks. printhastighed: 30 mm/sek.

Maks. printhøjde: 18 mm

Forhåndsvisning af labels

Automatisk kniv 

Maks. printhøjde: 15,8 mm

Mobilprint – Brother iPrint&Label

Avanceret P-touch Editor 6.0-software**

Brother iPrint&Label-app 

Software og apps

PC-tilslutning

USB

Interfaces

PT-D210VP

Maks. printhøjde: 9 mm

Maks. tapebredde: 12 mm 

Bluetooth-tilslutning

AD-24ES AC-adapter 

AD-E001A AC-adapter 

Strømforsyning

6 x AAA-batterier (LR03/HR03 Ni-Mh) 

6 x AA-batterier (LR6/Ni-Mh) 

Windows (Win 8.1/10/11)

Mac OS 10.15, 11, 12 

Kompatibelt OS

iOS (14, 15)

Android (8, 9, 10, 11, 12)


