
D600VP 

Контакт:

Професионален настолен 
етикетен принтер

Настолен етикетен принтер  
с връзка с компютър и софтуер  
за дизайн на етикети. 

-  Широк, цветен, графичен, задноосветен 
дисплей  с висока резолюция 

-   Широка QWERTY клавиатура
- Автоматичен нож за отрязване на етикети
-  Вградени шаблони на етикети  

с възможност за редактиране
-  Печат на етикети с ширина  

от 3.5, 6, 9, 12, 18 и 24 мм

PT-D600VP

Подредете света около Вас. Бъдете по-продуктивни.

В комплекта

 PT-D600 етикетен принтер

 24 мм черно на бяло касета с лента (4 м)

 AC адаптер

 USB кабел

 Ръководство на потребителя

 Куфарче

Основни характеристики

Тип дисплей 20 знака x 3 реда цветен графичен LCD 

 с възможност за преглед преди печат

PC интерфейс Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0

Скорост на печат  30 мм/сек.

Режим на печат с висока  

резолюция Да (180 x 360dpi)

Макс. ширина на печат 24 мм

Макс. височина на печат 18 мм

Тип нож  Автоматичен

Батерии  6 x AA  алкални/презареждаеми батерии 

                                                       (LR6/HR6 - не е включено в комплекта)

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

Показаните в брошурата етикети са примерни и може да не се поддържат от този модел.
Характеристиките на модела може да подлежат на промяна. 

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg

За подробни технически характеристики и цялата продуктова серия, моля посетете www.brother.bg

www.brother.bg

Памет

Софтуер

Макс. брой знаци на етикет 280

Позиции за запаметяване 99 (Макс. 2,800 знака общо за 

 всички локации)

Поддържани операционни системи Windows Vista®

 Windows® 7

 Windows® 8

 Mac OS X 10.7 - 10.9

Програма за етикети за кабели Да

Шрифтове Всички инсталирани true type шрифтове 

Стилове шрифт 12

Печат на изображения JPG, BMP, TIFF и други популярни формати

Screen capture Да

Рамки  154

Баркод 21 протокола, включително баркод 1D/2D 

Връзка с база данни

(Windows само) Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Посетете http://support.brother.com за последни версии на софтуер и драйвериПравене на етикети

Шрифтове 14 шрифта ¦ 11 стила ¦ 6 до 48 точки

Макс. редове на етикет 7

Макс. текстови блокове  5

Символи  617

Рамки  99

Баркод           9 протокола

Автоматично номериране     1-99

Повторен печат        1-99

Печат на вертикален текст   Да (стандартен и bold)

Автоматично зададени формати 30 шаблона

Функция Лесен печат на етикети 25 предварително създадени етикета

Сваляне на етикети от Интернет Да

Функция маркиране на кабели Да

Обща информация

Консумативи 

Тип лента ¦ Ширина на лентата TZe касета с лента ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 мм

 

Аксесоари 

AC адаптер AD-E001 AC адаптер

  

Тегло / Размери 

PT-D600 201 мм (ш) x 192 мм (в) x 86 мм (д) ¦ 950 г. 
 



Професионален самостоятелен и с възможност за свързване към компютър етикетен 
принтер с множество функции 

С Brother PT-D600VP правите трайни и четливи етикети чрез вградените функции или директно от Вашия PC или Mac 
чрез P-touch Editor софтуер за създаване на етикети. 

Ползвайки вградените функции за дизайн на етикети, широкия, цветен, четлив, задноосветен дисплей и QWERTY 
клавиатурата Вие с лекота правите нужните етикети в различни цветове и размери. 

От друга страна, ако решите може да го свържете към Вашия PC или Mac и да създадете свои собствени етикети, 
като ползвате различни шрифтове, текстови стилове, изображения и рамки. Може дори да свържете софтуера с 
Microsoft Excel за бързо разпечатване на много етикети.  

Пълен с множество функции този етикетен принтер е идеален помощник за Вас и Вашите колеги, без проблем 
правите и разпечатвате етикети, всичко е ясно обозначено и Вие сте по-организирани и продуктивни.

Ламинирани ВодоустойчивиУстойчиви 
на 

температура
Устойчиви 

на 
избледняване

Устойчиви 
на 

изтриване
Лесно 

отлепяне
Силно 

залепване
Устойчиви 

на 
химикали

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.  

Чрез широкия цветен LCD дисплей 
правите и преглеждате етикетите 
преди печат. Автоматичният нож за 
отрязване на етикета, лесната за 
ползване клавиатура, бързата скорост 
на печат и възможността за създаване 
и печат на етикети от Вашия PC или 
Mac Ви помагат да сте по-продуктивни 
и поддържате офиса си организиран. 

* LR6/HR6. Батериите не са включени.

D600VP

Автоматичен нож за 
отрязване на етикети

Ползва 6 x АА батерии 
или включения в 

комплекта AC адаптер

14 шрифта:  
99 рамки

Над 600 символа

Вградени шаблони на 
етикети с възможност 

за редактиране

QWERTY клавиатура Печат на етикети от 
Вашия PC или Mac

Цветен дисплей с 
висока резолюция

Етикети с ширина от 3.5 
до 24 мм


