
D600VP 

Contacto:

Rotuladora eletrónica 
profissional com ligação a PC

Impressora de etiquetas com ligação a 
PC e software de desenho de etiquetas

- Grande visor LCD retroiluminado a cores
- Teclado QWERTY estilo PC
- Cortador automático
- Inclui desenhos de etiquetas personalizáveis  
 para as aplicações mais comuns
- Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9, 12, 18 e  
 24mm de largura

PT-D600VP

Identifique itens com clareza com as etiquetas duráveis P-touch

Itens incluídos

 Rotuladora PT-D600VP
 Fita laminada 24mm x 4m (preto sobre branco)
 Adaptador CA
 Cabo USB
 Manual de utilizador 
 Mala de transporte

Caraterísticas principais

Tipo de visor Visor LCD de 20 caracteres x 3 linhas com pré-visualização 
Interface Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Velocidade de impressão 30mm / segundo
Modo de impressão de alta resolução Sim (180 x 360 ppp)
Largura máxima de fita 24mm
Altura máxima de impressão 18mm
Tipo de cortador Automático
Tipo de bateria/pilhas 6 pilas alcalinas/recarregáveis tipo AA 
 (LR6/HR6 - não incluídas)

Em toda a casa, escritório, escola, loja ou outros locais de trabalho, existem muitas utilizações para as 
etiquetas P-touch de longa duração, como por exemplo: 

•Cabos e tomadas •CD’s e DVD’s •Equipamento de escritório •Pastas de arquivo •Arquivadores 
•Caixas de correio •Crachás de identificação e de visitas •Sinalética •Quadros de informação 
•Prateleiras •Extensões telefónicas

As imagens das etiquetas mostradas são apenas para fins ilustrativos e alguns aspectos podem não ser reproduzidos neste modelo. 
As especificações do produto podem estar sujeitas a alterações. E&OE. www.brother.pt 

Para informações mais detalhadas e para consultar a gama completa de produtos, visite www.brother.eu

www.brother.pt

Memória

Software para PC

Nº máximo de carateres por etiqueta 280
Locais de memória de etiquetas 99 (máximo de 2.800 carateres no total em
 todas as localizações)

Sistemas operativos suportados Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Assistente de etiquetagem de cabos Sim
Tipos de letras Todos os tipos de letra true type instalados
Estilos de letras 12
Suporte de imagens JPG, BMP, TIFF e outos tipos comuns
Captura de ecrã Sim
Molduras 154
Códigos de barras 21 protocolos incluíndo 1D/2D
Suporte de ligação a bases 
de dados (apenas WIndows) Microsoft Excel, csv, mdb, tx
 
Para informações mais detalhadas e para consultar a gama completa de produtos, 
visite www.brother.eu 

Criação de etiquetas

Tipos de letras 14 tipos | 11 estilos | tamanho de 6 a 48 pontos
Nº máximo de linhas por etiqueta 7
Nº máximo de blocos de texto 5
Símbolos 617
Molduras 99
Códigos de barras 9 protocolos
Numeração automática 1-99
Nº de cópias 1-99
Impressão de texto vertical Sim (standard e negrito)
Formatos pré-definidos 30 esquemas
Função de impressão fácil de 
etiquetas gráficas 25 etiquetas pré-desenhadas
Transferência de etiquetas da internet Sim
Função de identificação de cabos Sim

Geral

Consumíveis 
 
Tipo de fita | Larguras Cassetes de fitas TZe ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
 
Acessórios opcionais 
Adaptador CA Adaptador CA (AD-E001)
 
Peso e dimensões 
PT-D600VP 201mm(l) x 192mm(a) x 86mm(p) ¦ 950g 
 

www.brother.pt



A rotuladora profissional autónoma e com ligação a PC

A P-touch D600VP cria etiquetas duráveis à prova de descoloração, utilizando tanto as funcionalidades 
de etiquetagem integradas, ou diretamente desde o seu PC ou Mac graças ao completo software de 
desenho de etiquetas P-touch Editor. Um grande visor LCD a cores com a função de pré-visualização, 
e um teclado estilo PC torna fácil e rápida a criação de etiquetas em diferentes combinações de cores 
e tamanhos. Em alternativa, ligue-a ao PC ou Mac e seja creativo ao utilizar diversos tipos e estilos de 
letra, imagens ou molduras nas suas etiquetas. Poderá também ligar o texto contido numa folha do 
Microsoft Excel para imprimir rápidamente várias etiquetas de uma só vez, graças à sua alta velocidade 
de impressão e ao cortador automático.

Etiquetas laminadas P-touch - desenhadas para durar
As fitas TZe laminadas P-touch da Brother são compostas por seis camadas de materiais, resultando 
numa etiqueta muito fina mas extremamente resistente. A tinta de transferência térmica é colocada entre 
duas camadas de revestimento protector de PET (película Políester), que protegem o texto contra os 
efeitos de líquidos, abrasão, temperatura, químicos e luz solar. Como as etiquetas foram testadas ao 
extremo, asseguram uma qualidade profissional que foi desenhada para durar.

“ Com o visor LCD a cores torna-se fácil 
desenhar e pré-visualizar as etiquetas antes de 
imprimir. O cortador automático, o teclado de 
escrita fácil e a alta velocidade de impressão 
mais a possibilidade de imprimir etiquetas 
desde o meu PC ou Mac assegura-me que 
mantenho o meu escritório organizado ao 
identificar os itens mais importantes.”

* LR6/HR6. Pilhas não incluídas

D600VP

Cortador de 
etiquetas automático

Utiliza 6 pilhas tipo 
AA* ou adaptador CA 

incluído

14 tipos de letras | 99 
molduras. Mais de 

600 símbolos

Desenhos de 
etiquetas editáveis 

incorporados 

Teclado de escrita fácil 
estilo PC

Imprime etiquetas desde 
o PC ou Mac

Visor LCD a cores

Imprime etiquetas 
desde 3.5 até 24mm 

de largura


