
Започнете печат веднага, 
използвайки функцията 
“Включи и отпечатай”. 
Не е нужно инсталиране на 
софтуер или драйвери на вашия 
компютър.

Контакт:

Етикетен принтер QL-700

Софтуер

 QL 700 етикетен принтер 
 2 DK стартови ролки: 
 - 29 mm x 90 mm стандартни адресни етикета (100 етикета) 
 - 62 mm непрекъсната хартиена лента (8 метра) USB и захранващ кабел  
 Компакт диск съдържащ P-touch Editor 5.0, драйвери за принтер и Ръководство за употреба 
 Ръководство за бързо инсталиране и гаранционна карта

Размери 128 mm(Ш) x 221 mm(Д)  
 x 153 mm(В)
Тегло 1.12kg (без DK ролка)
Бутони на контролния 4: (Вкл./Изкл., P-touch Editor Lite,  
панел подаване на лента, рязане)
Нож Автоматичен нож
Захранване Вградено захранване 
Печат Директен термален печат
Лента DK ролки (DK оразмерени етикети  
 / DK непрекъсната лента)
Макс. ширина на печат  62 mm / 59 mm 
върху етикета  
Мин./Макс. дължина  12.7 mm / 1 метър 
на етикета 
Резолюция на  300 dpi
печатащата глава 
Скорост на печат 150 mm/sec ¦ 93 стандартни  
 адресни етикета в минута
Интерфейс USB 2.0

 P-touch Editor Lite P-touch Editor 5
Поодръжани шрифтове Всички инсталирани truetype Всички инсталирани truetype 
 / вградени шрифтове / 0 шрифтове / 17 
Стилове шрифт 4 стила: Normal, Bold, Italic, 11 стила: Normal, Bold, Italic, Outline, 
 Underline Shadow, Shadow Light, Horizontal, Surround, 
  Frame Out, Inverted Text, Underline
Брой рамки 10 126
Поддръжка на файлове BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, 
за изображения DIB, WMF, EMF, ICO DIB, WMF, EMF, ICO 
Снимка на екрана Да Да
Многоредов печат Да Да
Печат на блокове Да Да
Вертикален печат Да Да
Завъртане на печата Да Да
Брой копия 2 - 200 2 - 9999
Огледален печат Да Да
Последователно 1 - 200 / A - Z / a - z 1 - 5000 / A - Z / a - z 
номериране
Баркод протоколи Не CODE39, CODE128, UCC/EAN 128 
  (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), 
  UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN 8, 
  ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5 (EAN-13 
  AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1
  DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, 
  Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR 
  code, Data Matrix, Maxicode
Поддръжка База данни Не csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server 
  Dtabase
Поддръжка на добавки Не Microsoft Word / Excel / 
за други приложения  Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)  
Автоматичен печат Не Да 
на дата и час
Езици Английски / Датски / Холандски / Английски / Датски / Холандски / Френски /  
 Френски / Немски / Италиански / Немски / Италиански / Норвежки/ 
 Норвежки/ Португалски / Испански / Португалски / Испански / Шведски /  
 Шведски / Финландски / Чешки /  Финландски / Чешки / Полски /  
 Полски / Унгарски / Опростен Унгарски / Традиционен Китайски /  
 Китайски / Словашки / Словенски / Руски / Турски / Японски 
 Румънски / Хърватски / Български /  
 Руски / Турски / Японски / Традиционен 
 Китайски / Корейски / Тайландски /  
 Виетнамски / Арабски

Лесен печат на етикети - за всякакви приложения   
QL-700 работи с Brother DK ленти. Снабдени в пластмасов носач ролките лесно се 
поставят правилно в принтера, по този начин се разпознава размера на ролката 
и се избягват проблемите с изравняването на лентата като при другите принтери. 
Така с QL-700 дали печатате един или повече етикети те са перфектни всеки път.  

** Използвайки вградения P-touch Editor Lite за компютри с Microsoft Windows. 
 Потребителите на Mac могат да използват доставения диск за да инсталират софтуера P-touch Editor 5.0 и драйверите за принтера 
 (налични само на Английски език)

Операционна Windows XP / Windows Vista  
система / Windows 7 ¦
 Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Минимални В зависимост от операционната  
изсквания система за процесора
Свободно място 100MB или повече 
на твърдия диск 
Интерфейс USB 1.1 или по-висока  
 версия
Графики SVGA (high colour или  
 по-висок)
Други CD-ROM драйвер  
 за инсталиране

Професионален етикетен принтер 
Многофункционален QL-700 Ви предлага 
лесен за използване софтуер и възможност за 
директен печат от приложения на Microsoft Office, 
задоволявайки всички ваши нужди от етикети.

 
www.brother.bg

- Включваш и отпечатваш 
 (без нужда от инсталиране на софтуер**)
- Печат до 93 етикета на минута с резолюция 
 до 300 x 600 dpi
- Вграден автоматичен нож
- В комплекта - 2 DK ролки, софтуер и кабели

QL - 700

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2 
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg

Поддръжка за PC/Mac®

В комплекта
Технически характеристики



Ползвайте етикети - бъдете 
по-професионални и повишете 
ефективността в офиса.
Ползвайте етикети - бъдете по-професионални и повишете 
ефективността в офиса. Пощенски пликове, пратки и пакети 
могат да бъдат професионално адресирани с един от многото 
налични размера етикети, а по ваше желание може да се добави 
и логото на фирмата. 
С QL-700 всичко в офиса е организирано, папки, документи, 
дискове - лесно намираш всичко и работата е приятна.

Лесна работа
Свързвате QL-700 към 
компютъра си. Пускате 
вградения софтуер за 
етикети, надписвате 
етикета и печатате. 
Толкова е лесно! 

Разпечатвате 
етикетите от които 

имате нужда 
Правите етикети с 

размер от 12.7 мм и до  
1 м дължина 
използвайки 

автоматичния 
вграден нож.

300 x 600 
Резолюция 

Четлив, ясен текс 
и графики с високо 

качество.

До 93 етикета в минута 
Ако искате бързо да 

отпечатате няколко етикета, 
то с QL-700 те ще са готови 

за няколко секунди.

Лесна подмяна на 
етикетната ролка
Всяка ролка е 
поставена в специален 
пластмасов носач, като 
по този начин лесно 
и бързо се поставя 
правилно в принтера.

USB интерфейс
Бърз и лесен за 
използване. Идва в 
комплект с етикетния 
принтер QL-700.

Оразмерена 
хартиена лента

Просто включете и отпечатайте
Етикетния принтер Brother QL-700 Ви предлага лесен начин за 
печат на разнообразие от професионални етикети на работното 
място. Ние направихме печата на етикети по-лесен отвсякога с 
вградения в QL-700 софтуер за дизайн на етикети P-touch Editor 
Lite. Потребителите на Windows просто трябва да поставят USB 
кабела, да стартират софтуера на изскачащия прозорец, да 
създадат и отпечатат етикета, от който се нуждаят.

1. Свържете USB кабела 
Когато свържете QL-700 към 
вашия компютър той ще се 
разпознае като USB флаш 
устройство, като в него ще 
намерите софтуера за дизайн 
на етикети. 

2. Стартирайте вградения 
софтуер за дизайн на 
етикети 
Кликнете два пъти върху 
иконата на P-touch Editor Lite 
за да стартирате вградения в 
устройството софтуер за дизайн 
на етикети. Може да ползвате 
този софтуер на всеки един 
компютър, към който свържете 
QL-700.

3. Създайте и отпечатайте 
вашите етикети 
Просто направете етикета, който 
Ви е нужен като добавите текст, 
графики, рамки, лого или каквото 
ви е необходимо и отпечатайте. 
Не инсталирате никакъв софтуер 
на компютъра си при ползването 
на принтера.

Непрекъсната 
лента

В комплекта е включен и 
професионален софтуер за 
дизайн на етикети

Професионалния софтуер P-touch 
Editor получавате на диск, който се 
инсталира по стандартния начин. 
Предлага възможност за директен 
печат на етикети от Microsoft Word, 
Excel и Outlook. Просто маркирайте 
адреса, текста или информацията, 
която ви е нужна, след това 
кликнете върху иконата “P-touch” 
от лентата с инструменти и 
отпечатайте вашия етикет. Може да 
добавяте баркод, графики, рамки, 
лога и друга информация - каквото 
поискате.


