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Stolný model tlačiarne 
štítkov

Vybavte svoju kanceláriu tlačiarňou štítkov od 

spoločnosti Brother. Model PT-D610BT je kompaktná

tlačiareň štítkov s jednoduchou obsluhou, ktorá tlačí 

laminované štítky s ostrým textom a je vybavená 

rozhraním Bluetooth. Je ideálnym pomocníkom pri 

organizovaní zakladačov a priečinkov, správe majetku a 

vytváraní menoviek alebo pri poskytovaní informácií o 

produktoch a vytváraní štítkov na sledovanie zásob v 

maloobchode.

PT-D610BTVP

Hlavné 

vlastnosti:

• Tvorba štítkov je možná: použitím samostatnej klávesnice, pomocou 

smartfonu po stiahnutí aplikácie Brother iPrint&Label alebo pripojením sa k 

počítaču cez USB pre ďalšie funkcie označovania pomocou softvéru P-

touch Editor

• Plnofarebný podsvietený displej s vysokým rozlíšením

• Vysoká rýchlosť tlače a automatický odstrih pásky 

• Vysoké rozlíšenie tlače pre ostré čiarové kódy, grafiku a logá po pripojení k 

počítaču

• Uloženie až 99 šablón štítkov do pamäte

• Tlač na pásky až 24 mm

• Obsahuje kazetu s páskou, sieťový adaptér, prenosný kufrík a kábel USB

Jednoduché použitie

Používanie tohto zariadenia je jednoduché vďaka zabudovanej klávesnici QWERTY a 

veľkému grafickému displeju s náhľadom tlače.

Rozšírené možnosti vytvárania štítkov

Tlačiareň štítkov PT-D610BT je ideálna na jednoduché samostatné použitie, ako aj na 

pripojenie k PC/smartfónu, čo ponúka ďalšie funkcie na tvorbu štítkov po spárovaní cez 

aplikáciu iPrint&Label alebo pri použití PC so softvérom Brother P-touch Editor. Tieto 

aplikácie poskytujú rozšírené možnosti vytvárania štítkov nad rámec základného použitia 

vrátane špeciálne navrhnutých šablón a možnosti vytvárania úplne prispôsobených 

štítkov. Zahrňte vlastné logo, symboly, čiarové kódy a mnoho ďalšieho.
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Všeobecné Obsah balenia

• Tlačiareň štítkov

• AC adaptér

• USB kábel ( 1m micro, black )

• Laminovaná Tze páska čierna 

na bielej (24 mm x 4 m)

• Prenosný kufrík

Jazyková podpora
20 (slovenský, anglický, nemecký, 

francúzsky, španielsky, portugalský 

(bra), taliansky, holandský, dánsky, 

nórsky, švédsky, fínsky, maďarský, 

český, poľský, rumunský, slovinský, 

chorvátsky, turecký)

Tlač Max. rozlíšenie.

180 dpi / 128 bodov

Max. rýchlosť

30 mm/s

Odstrih pásky

Automatický

Typ orezávača

Nožnicový

Kompatibilné pásky

3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm

Max. výška

18 mm

Dizajn Typ zariadenia

Stolné

Farba zariadenia

Čierna

Funkčné klávesy

Ikony 

Numerická klávesnica

áno

Počet klávesov

65

Klávesnica

QWERTY, QWERTZ, 

AZERTY

Materiál klávesnice

Guma 

Displej Rozmery LCD

80 mm x 30 mm

Špecifikácia LCD

Grafický (320 x 120 dots)

Podsvietenie

Áno 

Náhľad pred tlačou

Náhľad štítka, náhľad tlače

Zobrazenie textu na LCD

20 znakov x 2 riadky

Napájanie Batérie

AA x 6 ks

(LR6 / Ni-MH x 6 ks) 

nie sú súčasťou 

balenia

Auto power off

AC Adaptér

(vypnuté / 1hr. / 2hr. / 4hr. /

8hr.)

AA batérie

(5 min / 10 min / 30 min)

AC adaptér

AD-E001A

Pripojiteľnosť Pripojenie k PC

Áno 

Rozhranie

USB, Bluetooth

Bluetooth

Áno (5.0)

Softvérová
kompatibilita &
aplikácie (návrh 
štítkov)

Softvér

P-touch Editor

(verzia 6.0) pre Windows

8.1/10/11

Aplikácie
Brother iPrint&Label pre

iOS & Android

Rozmery a 
hmotnosť
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Bez obalu

(š) x (h) x (v)

202 mm x 199 mm x 87 mm

Hmotnosť

1,00 Kg

Zariadenie s kufríkom

(š) x (h) x (v)

355 mm x 147 mm x 329 mm

Hmotnosť

3,10 Kg



Kompatibilita s

OS
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Windows OS

Win 8.1/10/11
Mac OS

Mac OS 10.15, 11, 12

Softvér - znaky

(zariadenie)

Počet znakov

(bez medzery)

1108

Počet znakov 

(s diakritikou)

146

Počet symbolov

900

Výška znakov
8 typov

(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Šírka znakov

5 typov

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

Rámčeky

160

Podčiarknuté písmo

Áno (jeden zo štýlov)

Preškrtnuté písmo

Áno (jeden zo štýlov)

Čiarové kódy

9 typov

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, 

EAN8, UPC-A, UPC-E, 

CODABAR, GS1-128(UCC

/ EAN128 ), CODE128)

Fonty

17 typov

(Helsinki, Brussels, Belgium, 

Florida, Los Angeles, San

Diego, US, Calgary, Atlanta, 

Adams, Brunei, Sofia, Germany, 

LetterGothic, Istanbul, 

Dortmund, CopperplateTMed)

Štýl znakov
17 typov

(Normal/Bold/Outline/Shadow/ 

Solid/Italic/ Italic Bold/Italic

Outline/Italic Shadow/Italic

Solid/ Vertical/Vertical

Bold/Underline/ Underline

Bold/Underline +

Italic/Underline + Bold + Italic/ 

Strikeout)

Softvér - štítky

(zariadenie)

Textový buffer

Max. 280 znakov

Max. počet riadkov

7

Max. počet blokov

5

Dĺžka tabulátora

Áno 

Horizontálne

zarovnanie

Vľavo, na stred, vpravo, 

do bloku

Vloženie /

prepisovanie textu

Len vloženie

Nastavenie dĺžky štítka

Áno (30-300 mm)

Nastavenie okraju štítka 

malé, široké, reťazové 

okraje, tlač bez odstrihu, 

špeciálna páska

Funkcia tabulátora

Áno

Min. dĺžka štítku

30 mm
Formátovanie riadku

Áno 

Softvér - pamäť Pamäť

(zariadenie) 280 znakov x 99 šablón

Softvér - tlač Tlač kópie Číslovanie Vertikálna tlač

(zariadenie) Áno (1-99) Áno (1-99) Áno (v nastavení štýlu znaku)

Zrkadlová tlač Náhľad pred tlačou

Áno Áno 

Softvér - A/F Označovanie kabeláže

(zariadenie) Áno (automatický formát)
Rotácia

Áno (automatický formát)

Prednastavený formát

175 typov
Rotácia a opakovanie

Áno (automatický formát)

iOS

14, 15

Android

8, 9, 10, 11, 12


