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Tlačiareň štítkov pre 
dátové inštalácie a údržbu

www.brother.sk

Zorganizujte si dátové centrá a siete prehľadným označením 
káblov a zásuvných panelov, serverov a iných zariadení, 
pomocou odolných štítkov.

• Wi-Fi, NFC a USB umožňuje jednoduché pripojenie k smartfónu alebo PC
• aplikácie na tvorbu štítkov umožňujú vytvárať štítky, ktoré vyhovujú dátovým inštaláciám
• vstavaný orezávač štítkov
• dodávaný s 2 kazetami s páskou, Li-ion batériou, AC adaptérom, USB káblom a kufríkom
• tlačí štítky šírky 3,5; 6; 9; 12; 18 a 24 mm



Vďaka zabudovanému rohraniu Wi-Fi* môžete
k PT-P750TDI pripojiť smartfón alebo tablet a
jednoducho vytvárať štítky prostredníctvom aplikácií
na tvorbu štítkov. Alebo pripojte PT-P750TDI k PC
pomocou USB kábla a vytvárajte ľubovoľné štítky
podľa svojich predstáv, napr. s vlastným logom alebo
špeciálnymi symbolmi.

P750TDI

Tlačte štítky zo smartfónu,
tabletu alebo PC až do šírky 24
mm

* Wi-Fi vyžaduje použitie dodávanej dobíjacej lítium-iónovej batérie alebo sieťového adaptéra. Wi-Fi nie je možné použiť s batériami typu AA / LR6 / HR06.



Šablóny pre bežné použitie štítkov

P-touch laminované štítky – navrhnuté tak aby vydržali

Tlač štítkov pre elektroinštalácie je vďaka mobilnej aplikácii Brother Cable Label Tool ešte jednoduchšia. Množstvo 
normovaných šablón umožňuje jednoduchú tlač správnych štítkov aj z mobilných telefónov a tabletov. 

Pomocou P-touch editora a PC je možné vytvárať štítky pre zásuvné panely, káble, panelové štítky, svorkovnice, servery a iné 
sieťové zariadenia.

Brother TZe kazety s páskami sú dostupné v rôznych šírkach a farbách. Existujú aj špeciálne pásky určené pre dátové
inštalácie, ako sú silno lepiace, flexibilné ID ( pre olepovanie káblov alebo označovanie káblov-typ vlajka ) a bezpečnostné 
(blombovacie) pásky. Tieto laminované pásky sú neskutočne odolné, a sú navrhnuté tak, aby vydržali aj extrémne teploty,
slnečné žiarenie, vlhkosť, vplyv oderov a chemikálií. HSe teplom zmršťovacie bužírky sú ideálnym riešením na identifikáciu sieťových 
káblov.

Laminované Odolné voči 
teplotám

Odolné voči vode Odolné voči 
vyblednutiu

Odolné voči oderu Odolné voči 
chemikáliám

Ľahké odlepenie Silno priľnavé

** LR6 / HR06

* Wi-Fi vyžaduje napájanie pomocou Li-ion dobíjateľných batérií alebo AC adaptéra. Pri Wi-Fi nemôžu byť použité AA/LR6/HR06 batérie.

Vstavané Wi-Fi* a USB

tlač štítkov zo smatrfónu, tabletu, 
alebo PC 

Vysokorýchlostná tlač

úspora času vďaka rýchlosti tlače 
30 mm/s

Automatický odstrih

tlač štítkov na dlhý pás papiera s 
funkciou jednoduchého odlepenia 
pre zachovanie správneho poradia

NFC rozhranie

jednoduché pripojenie k smartfónu 
pomocou NFC 

Široká škála kaziet s páskami

dostupné v rôznych farbách, 
šírkach a materiáloch pre rôzne 

aplikácie značenia

Rôzne spôsoby napájania

pomocou Li-ion dobíjateľných 
batérií, AA** batérií alebo AC 

adaptéra



Všetky špecifikácie boli v čase tlače správne. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother

Industries Ltd.

Obchodné názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných spoločností.

Obrázky štítkov sú len ilustračné.

Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť. E&OE. E&OE.

Bratislavská 83
(budova JŠ Servisu)
tel.:+421 33 6406761
www.brother.sk
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PT-P750TDI Vlastnosti / Špecifikácie
Všeobecné

Balenie obsahuje

priemyselná PC tlačiareň štítkov PT-P750TDI
AC adaptér
Li-ion dobíjateľná batéria

rýchlosť tlače až do 30 mm/s (s použitím AC adaptéra)
180 dpi rozlíšenie tlače pre ostrý a dobre čitateľný text a obrázky
maximálna výška tlače 18 mm

Tlač štítkov

automatický odstrih s funkciou jednoduchého odlepenia, ktorá zabezpečí správne radenie štítkov.

Pripojiteľnosť

bezdrôtové LAN rozhranie* s WiFi Direct umožňuje pripojenie smartfónu ku zariadeniu bez použia WiFi smerovača
USB rozhranie umožňuje jednoduché pripojenie k PC alebo Mac
integrované NFC rozhranie zjednodušuje bezdrôtovú komunikáciu so zariadeniami s podporou NFC

Aplikácia Brother Cable Label Tool pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android

jednoduché bezdrôtové prepojenie smartfónu s tlačiarňou PT-P750TDI
množstvo preddefinovaných šablón umožňuje rýchlu tlač štítkov pre značenie káblov, panelových štítkov, svorkovníc a ostatných inštalačných zariadení

Program pre tvorbu štítkov P-touch Editor label design pre PC a Mac

voľnosť v tvorbe štítkov podľa vlastných požiadaviek a potrieb

Rozmery a hmotnosť

78 mm (š) x 152 mm (h) x 143 mm (v) | 0,80 kg (bez batérií a kazety s páskou)

Voliteľné príslušenstvo

AD-E001 AC adaptér

tlačí štítky šírky 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm (TZe kazety s páskou)
tlačí na teplom zmršťovaciu bužírku šírky 5,8; 8,8; 11,7; 17,7; 23,6 mm (HSe kazeta so samozmršťovacou bužírkou)
napájanie pomocou AC adaptéra, Li-ion dobíjateľnej batérie (v balení), alebo pomocou 6 x AA (LR6 / HR6 Ni-MH) batérií (nie sú súčasťou balenia)

kazeta s 12 mm flexiblnou-ID laminovanou páskou, čierna na bielej ( 8m )
kazeta s 23,6 mm zmršťovacou páskou, čirna na bielej ( 1,5m )
USB kábel
návod na použitie
odolný kufrík

automatická identifikácia vloženej kazety s páskou

využitie fontov inštalovaných na PC alebo Mac
možnosť vložiť vlastné logo, rámčeky a symboly na štítky
možnosť napojenia súborov z programu Microsoft Excel, príp. .cvs k šablónam. Informácie z tabuľky sa potom automaticky doplnia do preddefinovaných 
možnosť vloženia čiarových kódov (jedno aj dvojrozmerných)s využitím funkcie generovania čiarových kódov

BA-E001 Li-ion batérie

* Wi-Fi vyžaduje použitie dobíjateľných Li-ion batérií alebo AC adaptér. Funkcia Wi-Fi 
nemôže byť použiteľná s batériami AA/LR6/HR06.
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