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• kompletné balenie obsahuje tlačiareň, AC adaptér, kazetu s páskou a  
prenosný kufrík.
• tlač štítkov šírokých do 12 mm
• rýchla tlač až 20 mm/sekundu
• grafický diplej pre ľahkú úpravu štítkov
• rôzne šablóny a návrhy pre široké spektrum aplikácií

Šikovné, štýlové zariadenie pre tlač štítkov s jednoduchou obsluhou - ideálne 
pre modernú kanceláriu.

tlačiareň štítkov
Stolná

D210VP 



D210VP
“Označenie obsahu zakladačov, 
skríň, USB kľúčov a iných položiek 
napomáha efektívnejšiemu chodu 
našej kancelárie.”



Nevyhnutný nástroj pre organizovanú kanceláriu

P-touch laminované štítky - navrhnuté, aby vydržali čo najviac

Pridajte si vlastný štýl pre 
svoje štítky s 

14 typmi písma / 97 
rámčekmi / viac ako 600 
symbolmi                 

Napájanie - používajú sa  
batérie* alebo AC adaptér 
(AD-24ES)

Tvorba dekoratívnych 
štítkov - zabudované 

šablóny pre rôzne 
dizajnové voľby

Grafický displej - 
umožňuje náhľad na štítok 

pred tlačou

Kompaktný a prenosný 
dizajn - ideálny pre 
zdieľanie v rámci 
kancelárie

Vysoká rýchlosť tlače - 
šetrí čas s tlačou až 20 

mm/sekundu

Jasne označené položky vytvárajú oveľa efektívnejšie pracovisko. Kompaktný dizajn a ľahko použiteľné funkcie ponúkajú jednoduchú 
tvorbu štítkov, od nálepiek na CD, zložky, regály,až po viztiky pre návštevu či personál a iné. Dostupnosť širokej palety kaziet, v rôznych 
šírkach a farbách, činí P-touch D210VP nevyhnutnou súčasťou kancelárie.

Brother P-touch laminované TZe pásky pozostávajú zo 6 vrstviev materiálov, výsledkom čoho je tenký ale extrémne trvácny štítok. Termo 
transferová atramentová vrstva je vložená medzi 2 ochranné PET vrstvy, ktoré chránia tlačený text pred vplyvom oderu, vody, chemikálií, 
tepla a slnečného žiarenia. Keďže štítky sú testované v extrémnom prostredí, môžete sa spoľahnúť na profesionálny výstup, ktorý vydrží 
aj v náročných podmienkach.

Laminnované Odolné proti
teplotám

Odolné proti
vode

Odolné proti
vyblednutiu

Odolné proti
oderu

Odolné proti
chemikáliám

Jednoduché
odlepenie

Silná
priľnavosť

*Batérie nie sú súčasťou balenia



Podrobnejšie informácie a ďalšie 
špecifikácie ako aj informácie o celej sérii 
nájdete na www.brother.eu

Jasne označné veci trvácnym štítkom s P-touch
Existuje mnoho spôsobov využitia odolných, dlhotrvácnych P-touch štítkov v  domácnosti, v škole, v kancelárii, v práci, v obchode. 
Bežné príklady použitia:

káble a prívodné vodiče - CD a DVD - USB Flash disky - kancelárske potreby - zložky -  menovky - kartotéky - informačné tabule - 
poštové schránky - nástenky - zásuvky - telefónne čísla.

Vlastnosti / Špecifikácie D210VP
Všeobecné

V balení
PT-D210 stolná tlačiareň štítkov

Kazeta s 12mm laminovanou páskou čierna na bielej (4m)

AC adaptér

Rýchlosť tlače až 20 mm/s

Rozlíšenie tlače až 180 dpi pre ostrý a dobre čitateľný text

Maximálna výška tlače 9,0 mm

Tlač štítkov

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.

Bratislavská 83
(budova JŠ Servis)
tel.:+421 33 6406761  

Brother

Kontakt:

Možnosť vytlačiť 2 riadky na štítok

Zabudovaný manuálny orezávač štítkov

Variabilná dĺžka štítka 30 mm - 300 mm

Možnosť vytlačiť až 9 kópií z jedného štítka, alebo 9 sekvencií štítkov

Tvorba štítkov
14 rôznych typov písma, 97 rámčekov a 617 symbolov

3 rôzne šírky textu a 3 rôzne výšky textu

Možnosť zarovnania textu  vľavo/stred/vpravo/rovnomerne

27 prednastavených formátov štítkov, vrátane dekoratívnych štítkov

Pamäť
Možnosť vytvárať štítky až s 80 znakmi na štítok

30 pozícií v pamäti pre uloženie najčastejšie tlačených štítkov

Ostatné 

20 podporovaných jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, holandský, talianský, španielský, portugalský, dánsky, nórsky, švédsky, fínsky, český, poľský, 
maďarský, rumunský, slovinský, slovenský, chorvátsky, turecký, brazílsko portugalský)

Rozmery a hmotnosť
157 mm (š) x 149 mm (h) x 68 mm (v) | 0,49 kg (bez batérií a kazety s páskou)

Voliteľné príslušenstvo
AC adaptér AD-24ES 

Tlačí odolné štítky šírky 3,5; 6; 9; 12 mm z kaziet TZe pások

Ľahko čitateľný 16 znakový grafický displej veľkosti 27mm x 18mm

Ergonomická klávesnica pre rýchle vkladanie textu

Napájenie cez AC adaptér AD-24ES (v balení), alebo 6 x AAA (LR03 / HR03 Ni-Mh) batérie  (nie sú súčasťou balenia)

Používateľská príručka

Prenosný kufrík aj pre uskladnenie príslušenstva


