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Drukarka etykiet dedykowana dla 

biur i użytkowników domowych 

oferująca możliwość podłączenia 

do komputera

Odmień swoją przestrzeń w domowym biurze dzięki profesjonalnej 

drukarce etykiet firmy Brother. PT-D410 to kompaktowa, łatwa w 

obsłudze drukarka etykiet, za pomocą której wydrukujesz wyraźne 

laminowane naklejki i łatwo oznaczysz ważne dokumenty, 

segregatory, sprzęt biurowy, kable czy pudła do przechowywania. 

Czas poświęcony na staranne oznakowanie domowego biura 

zaowocuje dobrze zorganizowanym miejscem pracy, co wpłynie na 

poprawę produktywności i pozwoli Ci skupić się na innych zadaniach.

PT-D410

Najważniejsze cechy: • Twórz etykiety przy użyciu zintegrowanej klawiatury lub podłącz urządzenie do 

komputera za pomocą kabla USB, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych 

w oprogramowaniu P-touch Editor

• Duży wyświetlacz graficzny umożliwiający podgląd tekstu i układu etykiety przed 

wydrukiem

• Klawiatura QWERTY ułatwiająca wprowadzanie tekstu

• Drukowanie etykiet na taśmach o szerokości do 18 mm

Idealna do pracy bez komputera

Dzięki wbudowanej klawiaturze QWERTY i dużemu wyświetlaczowi z funkcją podglądu wydruku, model 

PT-D410 to rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, zapewniające łatwą obsługę, szybkie 

wprowadzanie tekstu i optymalne wykorzystanie miejsca na biurku.

Zaawansowane możliwości tworzenia etykiet

Drukarki etykiet PT-D410 można z powodzeniem używać jako samodzielnego urządzenia. Istnieje też 

możliwość podłączenia go do komputera, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe możliwości w zakresie 

projektowania etykiet, jakie zapewnia oprogramowanie P-touch Editor firmy Brother. Dzięki niemu możesz 

tworzyć spersonalizowane etykiety zawierające logo, symbole i kody kreskowe. Wystarczy podłączyć drukarkę 

do komputera za pomocą kabla USB.
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Dane ogólne Obsługiwane języki

20 (angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, portugalski, 

portugalski (odmiana brazylijska), 

włoski, niderlandzki, duński, 

norweski, szwedzki, fiński, 

węgierski, czeski, polski, 

rumuński, słoweński, słowacki, 

chorwacki, turecki)

Waga i wymiary (szer.) x (gł.) x (wys.)

187mm x 178mm x 72mm

Waga (kg)

0,76  kg

Drukowanie Maksymalna 

rozdzielczość

180 dpi/128 punktów

Maksymalna prędkość 

druku

20 mm/s

Obcinak

Ręczny 

(wbudowany)

Typ obcinaka

Nożyce

Obsługiwane szerokości 

taśmy

3.5, 6, 9, 12, 18mm

Maksymalna wysokość 

wydruku

15,8 mm

Konstrukcja Typ konstrukcji

Biurkowa

Kolor obudowy

Biały

Klawisz drukowania

Ikona

Klawisze numeryczne

Klawisze numeryczne

Liczba klawiszy

65

Klawiatura

QWERTY, QWERTZ, 

AZERTY

Materiał klawiatury

Guma

Wyświetlacz Rozmiar wyświetlacza LCD

58 mm x 21 mm

Specyfikacja wyświetlacza 

LCD

Graficzny (128 x 48 punktów)

Podgląd

Podgląd rzeczywisty

Tekst widoczny na 

wyświetlaczu LCD

16 znaków x 2 wiersze

Zasilanie
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Baterie

AA x 6 sztuk

(LR6 / Ni-MH x 6 sztuk) 

Brak w zestawie

Automatyczne wyłączanie 

zasilania

Zasilacz sieciowy

(WYŁ / 1godz. / 2godz. / 4godz. / 

8godz.)

Baterie AA

(5min / 10min / 30min)

Zasilacz sieciowy

AD-E001A

Interfejs Możliwość podłączenia 

do komputera

Tak

Interfejsy

USB



Oprogramowanie 

(projektowanie etykiet)

Oprogramowanie

P-touch Editor

dla Win 8.1/10/11

Kompatybilne systemy 

operacyjne

Windows

Win 8.1/10/11
Mac

Mac OS 10.15, 11, 12

Oprogramowanie -

Znaki (Urządzenie)

Liczba znaków 

(bez spacji)

908

Liczba znaków 

akcentowanych 

146

Liczba symboli

700

Rozmiary znaków

7 rozmiarów 

(Auto/6/9/12/18/24/36/42pkt)

Szerokości znaków

5 szerokości 

(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Ramki

120

Podkreślenie

Tak (jeden ze stylów)

Przekreślenie

Tak (jeden ze stylów)

Kody kreskowe

9 rodzajów (CODE39, ITF 2/5, 

EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-

E, CODABAR, GS1-128(UCC 

/ EAN128 ), CODE128)

Czcionki

15 rodzajów

(Helsinki, Brussels, Belgium, 

Florida, Los Angeles, San Diego, 

US, Calgary, Atlanta, Adams, 

Brunei, Sofia, Germany, 

LetterGothic, Dortmund)

Style pisma

13 stylów (Normalny / 

Pogrubienie / Obrys / Cień / Pełny 

/ Kursywa / Kursywa + 

Pogrubienie / Kursywa + Obrys / 

Kursywa + Cień / Kursywa Pełny / 

Pionowy / Podkreślenie / 

Przekreślenie)

Oprogramowanie –

etykieta (urządzenie)

Bufor tekstu

Maksymalnie 280 znaków

Druk kilku wierszy (maks.)

5 wierszy

Drukowanie kilku bloków 

(maks.)

5 bloków

Minimalna długość 

etykiety

30mm

Ustawianie długości 

tabulatora

Tak

Wyrównanie w poziomie

Do lewej, Do środka, Do prawej, 

Wyjustowanie

Wstawianie / zastępowanie 

tekstu

Tylko wstawianie

Formatowanie wiersza

Tak

Ustawianie długości 

taśmy

Tak (30-300mm)

Ustawienia marginesów 

taśmy Mały margines, Duży 

margines, Druk ciągły, Bez 

obcinania, Taśma specjalna

Funkcja 

tabulatora

Tak

Oprogramowanie -

pamięć (urządzenie)
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Pamięć

280 znaków x 50 obszarów

Oprogramowanie -

drukowanie (urządzenie)

Drukowanie wielu kopii 

etykiety

Tak (1-99)

Druk w odbiciu 

lustrzanym

Tak

Druk pionowy

Tak (ustawienie stylu)

Numerowanie

Tak (1-99)

Podgląd 

wydruku

Tak

Oprogramowanie –

A/F (urządzenie)

Oznaczanie kabli

Tak (w trybie automatycznego 

formatowania)

Wstępnie zdefiniowane 

formatowanie

30 formatów


