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Základné vlastnosti:

Grafický LCD displej
• Jednoducho čitateľný text, a možnosť 

zobrazenia štítka na displeji pred tlačou.

Rôzne spôsoby napájania
• AC adaptér (AC adaptér AD-24ES).
• 6 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).

Katalóg šablón
• 10 “textových štítkov” and 7 

“vzorovaných štítkov” pre kreatívne 
štítkovanie.

Jednoduché 
spracovanie štítkov 
pomocou grafického 
displeja

Plochá klávesnica 
umožňuje jednoduché 
vkladanie textu

Funkčné klávesy pre 
jednoduchú obsluhu 

Balenie obsahuje aj:
• 12mm TZe pásku

čierna na bielej (4m)

Funkčné klávesy
• Rýchly prístup k často používaným funkciám 

pre zrýchlenie práce so štítkom.

Plochá klávesnica
• Znižuje množstvo chýb pri zadávaní textu a 

dobre sa s ňou pracuje tak v rukách ako aj na 
stole.

Vysoká rýchlosť tlače
• Rýchlosť tlače 20mm/sekundu.

Viac fontov, rámčekov a 
symbolov než ponúka 
konkurencia

Rýchlejšia tlač štítkov
20mm/sek. 

Množstvo šablón pre 
kreatívne štítkovanie

Množstvo špecifikácií
• Množstvo fontov, rámčekov a 

symbolov , viac než ponúka 
konkurencia.



Všeobecné

Obsah balenia
PT-D210 štítkovacie zariadenie
kazeta s 12 mm páskou TZe čierna na bielej (4m)
Dokumentácia

Jazyková podpora

anglicky, nemecky, francúzsky, holandsky, 
taliansky, španielsky, portugalsky, dánsky, 
nórsky,švédsky, fínsky, maďarsky, česky, poľsky, 
rumunsky, slovinsky, slovensky, chorvátsky, 
brazílsky, portugalsky,turecky

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vstavané funkcie

Klávesnica
62 gumených tlačidiel QWERTY / QWERTZ / 
AZERTY

Numerická klávesnica áno

Rozhrania žiadne

Operačný systém N/A

Typ displeja grafický displej s náhľadom na štítok

Rozlíšenie displeja 16 znakov na 1 riadok¦ 128 x 16 bodov

Rýchlosť tlače do 20 mm/sekundu

Rozlíšenie tlače 180dpi

Maximálna výška tlače 9.0mm

Odstrih pásky manuálny

Dĺžka štítka minimálne 30 mm ¦ maximálne 300mm

maximálny počet riadkov 
na štítku

2

Vertikálna tlač áno

Zrkadlová tlač áno

Kópie 1 až 9

Číslovanie áno (1-99)

Tvorba štítkov

Typy písma
14 ¦ Helsinki, Brussels, Belgium, Florida,

Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Istanbul, Sofia, Germany

Štýly písma
9 ¦ Normal, Bold, Outline, Italic, Shadow, Solid,

Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow

Veľkosť písma 3

Symboly 617

Rámčeky 97

Šablóny 10 “Text labels” ¦ 7 “Pattern labels” 

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu 157 (š) x 149 (h) x 68 (v)   ¦ 0,49 kg

S obalom 242 (š) x 96 (h) x 258 (v)   ¦ 0,87 kg

Hlavné balenie 303 (š) x 248 (h) x 282 (v) ¦ 2,97 kg

Voliteľné príslušenstvo

Batérie
6 x AAA (LR03) alkalické
6 x AAA (HR03) dobíjateľné

AC adaptér AD-24ES

Spotrebný materiál

Typ pásky TZe

Šírky pásky 3.5, 6, 9 & 12 mm

Pamäť

Max. počet znakov na 
štítku

80 znakov

Ukladanie štítkov do 
pamäte

30 miest v pamäti (2400 znakov)
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