D210

Настолен
етикетен принтер
Елегантен, стилен и лесен за ползване етикетен принтер за модерния
офис
•
•
•
•
•

Печат на етикети с ширина до 12 мм
Бърза скорост на печат от 20 мм/сек
Графичен дисплей за лесно редактиране на етикета
Създаване на персонални етикети с различни шаблони
Функционални бутони с едно натискане за бързо опериране

www.brother.bg

D210

Обозначете и организирайте
своите папки, етажерки, кабели,
контакти, пощенски кутии,
информационни табла и всичко,
което е необходимо за един попродуктивен офис.

Подредете света около Вас. Бъдете по-продуктивни.
С компактен дизайн и лесни за ползване функции PT-D210 може да организира всичко около Вас и да направи живота Ви
по-лесен. Подреждате папки, архивни документи, дискове, USB флаш памети и рафтове. Разнообразието от ленти в различни
размери и цветове прави PT-D210 незаменим помощник.

Бърза скорост на печат

Слот за AC адаптер.

Спестете време със
скорост на печат от 20
мм/сек

Ползвате батерии или
AD-24ES AC адаптер.

Графичен дисплей,
преглед преди печат

14 шрифта / 97 рамки /
над 600 символа
Придайте собствен стил
на етикетите си.

Компактен,
леснопреносим дизайн
Идеален за споделяне в
офиса

Създайте етикети с
различни орнаменти
– налични вградени
шаблони

*AC адаптер наличен, като опционален аксесоар

P-touch ламинирани етикети - създадени да издържат
Ламинираните ленти TZе за етикетните принтери P-touch на Brother са в много различни цветове и размери. Термално
отпечатаното мастило се затваря като в сандвич от два предпазни слоя полиестерно фолио (PET), които предпазват текста от
вредното влияние на светлина, температура, надраскване, течности и химикали. Тествани на екстремни условия, тези етикети
Ви дават гаранция, че ще запазят качеството си, защото са създадени да издържат.

Ламинирани

Устойчиви на
температура

Водоустойчиви

Устойчиви на
избледняване

Устойчиви на
изтриване

Устойчиви на
химикали

Лесно отлепяне

Силно залепване

Подредете света около Вас. Бъдете по-продуктивни.
Вкъщи, в офиса, в склада, на училище, в магазина и на всяко друго място може да разчитате на Brother етикетните принтери.
• Кабели и контакти • CD и DVD • Офис оборудване • Папки • Контейнери за документи • Пощенски кутии
• Баджове • Идентификационни табелки • Информационни табла • Рафтове • Панели за телефонни централи

D210 Характеристики / Спецификации
Общи характеристикиl
Печат на етикети с ширина 3.5, 6, 9 и 12 мм (TZe касета с лента)
Четлив графичен дисплей - 16 знака, размер - 27 мм x 18 мм
Удобна QWERTY клавиатура
Ползвайте опционалния AC адаптер (AD-24ES), или 6 x AAA (LR03 / HR03 Ni-Mh) батерии (не са включени)

В комплекта
PT-D210 настолен етикетен принтер
Касета с ламинирана лента - 12 мм черно на бяло (4 м)
Ръководство за употреба

Печат на етикети
Бърза скорост на печат от 20 мм/сек
Резолюция на печат до 180dpi за ясен и четлив текст
Максимална височина на печат до 9.0 мм
Дo 2 реда на етикет
Вграден ръчен нож за отрязване на етикетите
Стандартна дължина на етикета от 30 мм - 300 мм
Печат на до 9 копия на Вашия етикет или автоматичен печат на до 9 последователно номерирани етикета

Създаване на етикети
Избирате между 14 различни шрифта, 97 рамки и 617 символа
3 ширини и 3 дължини на знаците
Ляво/център/дясно/justified подравняване
27 предварителни създадени етикетни формата, включително декоративни етикети

Памет
Създаване на етикети с до 80 знака на етикет
30 запаметени локации за бързо избиране на често ползвани етикети

Други
20 езика (Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Испански, Португалски, Датски, Норвежки, Шведски, Финландски, Чешки,
Полски, Унгарски, Румънски, Словенски, Словашки, Хърватски, Турски, Бразилски португалски)

Размери и тегло
157 мм (Ш) x 149 мм (Д) x 68 мм (В) | 0.49 кг. (без батерии и касета с лента)

Допълнителни аксесоари
AD-24ES AC адаптер

За детайлни характеристики и
информация за цялата серия, посетете:
www.brother.bg

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Контакт:
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска
марка на Brother Industries, Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните
компании.
Показаните в брошурата етикети са примерни и може да не се поддържат от този модел.
Характеристиките на модела може да подлежат на промяна.

