ети в офиса Правенето на етик
забавно и лесно

Label experts
Label Expert

Експертът в направата на етикети Brother ще Ви помогне да оформите и създадете
най-подходящия за вас етикет. Направете дома
си стилен, подредете офиса си, използвайте
професионален етикет, за да надпишете
множество кабели.

P-touch 1290DT

Включена
поставка за
бюро

Новия P-touch 2030VP

С куфарче
и адаптер в
комплекта

Новия P-touch 2730VP

Възможност
за връзка с
компютър

Ptouch 1290DT
Говорим за организиране! Не само, че е лесно и приятно,
но може и да ви е забавно. Етикетните принтери правят
професионални, ясни и стилни етикети, които ви помагат да
запазите подредено работното си място. Всичко от което се
нуждаете, за да направите работата си по-приятна
•
•
•
•

Различни ширини етикети - от 3.5, 6, 9 и 12 mm
Удобна QWERTY клавиатура
8 шрифта и вграден нож за отрязване
Включена лента от 12mm черно на бял фон, поставка за бюро,
AC адаптер

Новия P-touch

2030VP

С ясен и широк графичен дисплей, този настолен етикетен
принтер е лесен за употреба, с него създавате дълготрайни
персонални етикети за секунди. Новата функция “Образци етикети” (Label collection) има над 50 различни вградени образеца
етикети, като така не се налага да въвеждате някакъв текс.

Забавлявайте се, организирайте офиса и му придайте цвят създавайки
дълготрайни етикети за секунди. P-touch етикетните принтери са
най-лесния начин да подредите и организирате работното си място,
да надпишете папките си и тавите за документи, да създадете бадж и
какво ли още не.

Дълготрайни етикети от P-touch

Brother P-touch ламинираните TZ ленти ви гарантират, че вашите етикети, веднъж
разпечатани и правилно поставени, ще се запазят за много, много години.
Състоят се от шест слоя, които образуват тънък, но изключително здрав етикет.
Благодарение на тази технология TZ лентите са изключително трайни при
всякакви екстремни условия – запазват се ясни, четливи и здраво фиксирани,
дори когато са подложени на абразия, температурни разлики, химикали, влага
и слънчева светлина. Резултатите доказват, че P-touch ламинираните етикети
са изключително качествени и с гарантиран желан ефект в сравнение с други
конкурентни етикетни принтери.

• Голямо разнообразие от ширини етикети - от 3.5, 6, 9,
12 и 18mm
• За детайлни етикети – 5 реда възможност за текст
• Променяйте дизайна на етикета като избирате от 4 шрифта 10
техни разновидности
• Включена лента от 18mm черно на бял фон, адаптер
и куфарче
Новия P-touch

2730VP

Може да правите етикети с ширина от 3.5 mm до 24 mm, този
настолен етикетен принтер има допълнителни функции, включително
възможност за връзка с компютър, така вие може да ползвате
съвършена и удобна програма за дизайн на етикети.
•
•
•
•
•

Широк и четлив задноосветен LCD дисплей за 16 знака
Печат за секунди на над 50 вградени образеца на етикети
Вградена текстова функция за често използвани думи
Напълно автоматичен нож и вграден часовник
Включена лента от 24mm черно на бял фон, адаптер, куфарче,
USB кабел и софтуер за дизайн на етикети

