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P-touch 
labelprintere 

Organisering, opmærkning 
og tilpasning



Professionelle labelprintere

Udvidede funktioner til design 
af labels
Modellerne i PT-D-serien er velegnede som standalone-
labelprintere, men de kan også tilsluttes PC eller smartphone*. 
Yderligere funktioner til labeldesign kan opnås ved hjælp af Brothers 
iPrint&Label-app og vores helt nye P-touch Editor 6.0-software**. 
Hermed opnås udvidede muligheder for at skabe labels ud 
over den basale brug, eksempelvis specialdesignede, færdige 
skabeloner og mulighed for at oprette brugerdefinerede labels.

Den nye, professionelle P-touch-serie omfatter flere forskellige størrelser 
labelprintere til eksempelvis små virksomheder, hjemmekontoret, storkontorer 
og butikker samt til et bredere spektrum af professionelle anvendelsesområder.

Simple funktioner med  
one-touch
Med et indbygget QWERTY-tastatur og et stort grafisk display 
med forhåndsvisning, er de nye modeller i PT-D-serien designet til 
brugervenlighed, hurtig indtastning og optimal håndtering.

*PT-D410VP har kun USB-tilslutning. PT-D460BTVP og PT-D610BTVP har både USB- og Bluetooth-tilslutning.
** Udgives efterår 2022.



Labelprinterne i 
PT-D-serien

Den nye PT-D-serie opfylder mange forskellige 
behov for labelprint på hjemmekontor, storkontorer, i 
kontorfællesskaber og butikker. Der er fire labelprintere 
at vælge imellem. Hver model er designet med et 
særligt anvendelsesområde i tankerne og er udstyret 
med funktioner, der er skræddersyet til brugerens 
behov. 

Dermed indeholder PT-D-serien en fleksibilitet, så man 
kan ”bytte opad” til en større model, hvis man ønsker 
flere tilslutningsmuligheder og øget funktionalitet i takt 
med ændrede behov – fra standardudgaven, PT-D410, 
til de mere avancerede modeller, der kan printe labels 
ved hjælp af en smartphone-app, eksempelvis  
PT-D610BTVP. 

Oversigt over funktioner

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 

Baggrundsbelyst farvedisplay med høj opløsning
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Labelprinter til virksomheder

PT-D610BTVP

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

Funktion til download af skabelon

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



PT-D460BTVP

PT-D410

PT-D210VP

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

Grafisk display til nem redigering af labels

Forhåndsvisning af labels før print

Nem indtastning med QWERTY-tastatur

Print på tapebredder op til 12 mm

Enkel labelprinter til hjemmekontoret

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 18 mm

Labelprinter til hjemmet og kontoret 

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 på tapebredder op til 18 mm

Labelprinter til kontoret 

Gem op til 70 labels for hurtigt genprint

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

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 (12 mm sort på hvid, 
lamineret TZe-tape, 4m)

* Udgives efterår 2022.



Holdbare Brother TZe-tape
Vores laminerede TZe-tape til labelprintere er grundigt testet for holdbarhed 
under selv de mest barske forhold. De er modstandsdygtige over for vand, slid, 
kemikalier og ekstreme temperaturer, og de bevarer læsbarheden over tid.

De er nemme at påsætte og aftage og fås i et væld af farver, 
bredder og størrelser. Vores TZe-tape fås både i lamineret udgave 
og med mat overflade, så de kan anvendes til ethvert formål. 
Derudover er de designet til at arbejde perfekt sammen med din 
Brother P-touch labelprinter.



Se hele tape-sortimentet her
 www.brother.dk/supplies



Miljøer og 
anvendelsesområder

Hjemmekontorer 
/små virksomheder
Forvandl din hjemmearbejdsplads med en professionel 
labelprinter fra Brother. PT-D410 og PT-D460BT er 
kompakte, brugervenlige labelprintere, der printer tydelige, 
laminerede labels, så du kan opmærke dine ringbind og 
mapper, identificere udstyr og kabler til hjemmekontoret 
og organisere dine opbevaringsbokse. Omhyggelig 
opmærkning af hjemmekontoret giver et velorganiseret 
arbejdsmiljø. Det er med til at øge produktiviteten og gør 
det muligt at fokusere på den egentlige arbejdsopgave.

Eksempler på 
anvendelsesområder:
• Lageropmærkning
• Labels til skriveredskaber
• Labels til opmærkning af kontorudstyr
• Labels til mapper og ringbind
• Kabelopmærkning
• Labels til hylder
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Kontorer
Labelprinterne PT-D460BT og PT-D610BT er ideelle 
til at opmærke mapper, ringbind m.m., så du opnår 
et organiseret og behageligt arbejdsmiljø for alle dine 
ansatte. Det er med til at sikre maksimal effektivitet på 
kontoret. Labelprinteren gør desuden livet nemmere 
ved at printe navneskilte til besøgende og labels til 
kontorskiltning.

Eksempler på 
anvendelsesområder:
• Labels til opmærkning af udstyr
• Labels til personlige ejendele
• Labels til navneskilte
• Labels til mapper og ringbind
• Labels til arkivskuffer
• Labels til kontorskilte

Butikker
I butiksmiljøer er det vigtigt at kunne kommunikere 
produktoplysninger og specialtilbud til kunderne – hurtigt 
og tydeligt. PT-D610BT-labelprinteren kan printe QR-
koder til kunde-scan og holdbare stregkodelabels til din 
lagerstyring. Det øger den generelle effektivitet i din butik 
og giver dig et overblik over, hvad dine kunder gerne vil 
have. PT-D610BT optimerer dine daglige aktiviteter, både 
i butikken og på lageret, hvilket er med til at forbedre 
kundeoplevelsen.

Eksempler på 
anvendelsesområder:
• Labels med produktnavne
• Labels med produktoplysninger
• Labels til hyldeforkanter
• Lagerstyringslabels
• Labels til skilte
• Pris- og udsalgslabels
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Software og 
anvendelsesområder

P-touch Editor 6.0*
Med denne helt nye softwareløsning kan du oprette dine 
egne labels med stor pixelnøjagtighed ved at tilslutte 
din labelprinter til din PC via USB. P-touch Editor 
6.0-softwaren* er opdateret med nye funktioner, f.eks. 
flere specialdesignede skabeloner, nye funktioner til 
nummerering, dato/klokkeslæt og stregkoder samt en 
generel opdatering af brugergrænsefladen for at give en 
velfungerende løsning til at producere egne labels.

Nøglefunktioner:
•  Mange forskellige skabeloner til både 

hjemmekontoret og virksomhedsbrug medfølger
•  Redigerbare skabeloner med over 1.200 symboler 

og flere end 30 fonte
•  Print nemt gemte labels, eller send dine labels til 

Brothers redigerings-app på din smartphone
•  Importér data fra Excel og andre databaser direkte 

til dine labels 
•  Nem oprettelse af stregkodelabels og labels med 

todimensionelle koder
•  Skab flersprogede labels, der indeholder forskellige 

sprogsymboler, ved hjælp af Unicode 
• Opret egne labels med firmalogo

* Udgives efterår 2022.



iPrint&Label-app
Brother iPrint&Label er en gratis app, der gør det nemt 
at printe labels fra din iPhone eller iPad samt Android 
smartphones og tablets på en Brother-labelprinter 
via Bluetooth. Brug P-touch Editor 6.0-softwaren* til 
at designe labels, og send dem derefter nemt til en 
smartphone eller tablet for at printe, gemme eller redigere 
med mobil-appen – en fuldt integreret løsning.

Nøglefunktioner:
•  Komplet brugerdefineret layout, herunder mulighed 

for at tilføje rammer, linjer og flytte objekter samt 
ændre størrelse og rotere retning

• Mange foruddesignede skabeloner 
• Hundredvis af symboler og clipart
• Skab labels med billeder, fotos og logo
• Skab labels med stregkoder eller QR-koder  
 1D-stregkoder
•  Moderne og opdateret brugerflade med øget 

brugervenlighed, herunder en tidsbesparende 
funktion for hurtigt at genprinte gemte eller ofte 
anvendte labels 

•  Importér kontaktoplysninger til dine labels direkte 
fra din enhed

Google PlayApp Store

* Udgives efterår 2022.



Kontakt os:

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende 
Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark
Tlf.: +45 43 31 31 31 
Mail: info@brother.dk

Brother Nordic A/S

www.brother.dk
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