
Етикетен принтер 
с USB и безжична 
мрежа

•  Създавайте издръжливи етикети до 36 mm
•  Печат с висока скорост и висока резолюция
•  Безжична мрежа за печат от таблети и смартфони
•  Професионална клавиатура с вграден задноосветен LCD дисплей
•  Множество вградени шаблони за лесно създаване на етикети 
•  Издръжлив нож и функция лесно отлепване на етикета
•  Софтуер за Windows, iOS и Android устройства
•  Вградена дръжка за пренасяне и място за допълнителни касети с лента
•  Опционална Li-ion презареждаема батерия
  

Създавайте и печатайте издръжливи етикети 
чрез графичния дисплей и професионалната 
клавиатура или от Вашия компютър, Mac, 
смартфон или таблет.

www.brother.bg

D800W



С разнообразието от цветови комбинации и ширини
на лентата до 36 мм, печатът на текст от ръб до ръб
и високата скорост и резолюция на печат, този 
етикетиращ принтер е идеалното решение за
обозначаване на апаратура, архивиране на документи и
създаване на етикети според нуждите, където и когато е
необходимо. Може да избирате между множество 
шаблони на етикети, да ползвате USB или безжичната 
мрежа и да създавате етикети на Вашия компютър, Mac, 
смартфон или таблет. 

Професионален етикетен принтер
за печат на етикети за всякакви
нужди

С PT-D800W печатате издръжливи 
етикети с ширина до 36 мм. Към 
текста може да добавяте изображения, 
баркодове или лога. Създавате 
издръжливи ламинирани етикети 
подходящи и за открити пространства, 
които ще се запазят за дълги години. 
Може да избирате между USB или 
безжична мрежа и правите етикети  
на Вашия компютър, Mac, смартфон 
или таблет чрез безплатния софтуер 
за дизайн на етикети и наличните 
приложения.

Основни характеристики

С PT-D800W правите етикети с ширина от 3,5 до 36 мм 
и с височина  на печат от 32 мм за текст от ръб до ръб, 
минимализирайки празните пространства с крайщата 
на етикета. С бързината на печат от 60 мм/сек. пестите 
време, дори когато създавате множество етикети - 
особенно полезнен е ножът за прорязване на етикетите 
при последователен печат. 

Удобен и бърз печат на етикети

Печат на етикети с ширина от 3.5 мм до 36 мм

Височина на печат до 32 мм за покритие ръб до ръб

360dpi резолюция на печат за ясни текст, изображения и баркодове

Бърза скорост на печат до 60 мм/сек.

USB и Wi-Fi свързаност

Широк задноосветен графичен дисплей за бързо създаване на етикети

Професионална клавиатура за бързо въвеждане на текст

Издръжлив нож и функция лесно отлепване на етикета

В комплекта професионален настолен софтуер за дизайн на етикети за PC/Mac

Връзка към база данни в Excel, .csv и MSDE/SQL формат за лесен печат на етикети за множество артикули наведнъж.

Печат на 1D и 2D индустриални баркод стандарти

Безплатно приложение за iOS/Android за печат на етикети от смартфони и таблети

Вградена дръжка за пренасяне и място за допълнителни касети с лента

Опционална основа за батерия и презареждаема Li-ion батерия

Допълнителни аксесоари

PA-BB-003 PA-BT-4000LI

Основа за Li-ion батерия Презареждаема Li-ion 
батерия



За Windows и Mac и моделът ползва безплатния софтуер 
за дизайн на етикети P-touch Editor. Разполагате с 
разнообразни функции, които обикновено се срещат в 
по-скъпи настолни приложения, като индустриалните 
стандарти за баркод 1D и 2D, поставянето на лога и 
различни графики и ползвате шрифтовете инсталирани 
на Вашия компютър. Свързвате се с база данни в Excel, 
.csv и MSDE/SQL формат за лесен печат на етикети за 
множество артикули наведнъж.

Създавате собствен шаблон на етикет на компютъра си 
и го запазвате в паметта на PT-D800W. Тази функция Ви 
позволява да променяте текста пожелание преди печат, 
като гарантира еднакъв формат на всички етикети. Може 
да запазвате и собствени лога, изображения или символи, 
за да са на разположение, когато сте в движение. 

Индустриален софтуер за дизайн 
на етикети за PC и Mac

Запазване на собствени шаблони 
на етикети и лога 

Бързо и лесно създаване и печат на етикети от Вашия 
смартфон или таблет без нуждата от компютър. 
Приложението Brother iPrint&Label безжично се свързва 
с етикетния принтер и без усилие правите и печатате 
етикети от Вашето iOS или Android устройство. Ако 
трябва да се обожначат някакви табла, оборудване или 
кабели, ползвате приложението Brother Cable Label Tool 
(приложение за кабели). Към PT-D800W може да се 
вържете и през офисната безжична мрежа и да се ползва 
от множество потребители.

Чрез професионалната клавиатура и вградения графичен 
дисплей с PT-D800W създавате и печатате етикети 
в движение. Може да избирате измежду множество 
шаблони, рамки и стотици офис и индустриални символи 
за създаване на етикети за всякакви приложения. 
Вградената дръжка,  мястото за долълнителни касети с 
лента и AC адаптерът позволяват да носите PT-D800W 
навсякъде с Вас, когато е необходимо, а с основата за 
батерия и Li-ion презареждаема батерия печатате етикети 
навсякъде и по всяко време.

Безжична свързаност за максимална 
гъвкавост

Преносимо решение  
за създаване на етикети в движение



3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Серия TZe ленти

HSe Термошлаух серия (1.5 метра)

Standard laminated (8 metres / *4 metres)

TZe-111  TZe-121 TZe-131 / 131S* TZe-141 TZe-151 TZe-161
TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 / 231S* TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 / 631S* TZe-641 TZe-651 TZe-661
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

 Fluorescent Laminated - 5 m

TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Matt Laminated - 8 m

TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Metallic Laminated - 8 m

TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Non-Laminated - 8 m

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexible ID Laminated - 8 m

TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Strong Adhesive Laminated - 8 m

TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Fabric - 3 m

TZe-FA3 TZe-FA4B

 Security Laminated - 8 m

TZe-SE4

5,8 mm 8,8 mm 11,7 mm 17,7 mm 23,6 mm

HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251

(Разнообразието от ленти може да варира за различните държави)

Brother P-touch TZe ламинирани етикети
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.

Температурна устойчивост: ламинираните етикети са 

излагани на температури от -80C до +150C за 240 часа - 

текстът е ясен, без промяна.

Устойчивост на избледняване: след поставянето на

ламинираните етикети в камера симулираща излагането в 

слънчева среда за една година - текстът е незасегнат.

Устойчивост на вода и химикали: ламинираните етикети 

бяха поставяни в епруветки с водя и различни химикали за 

два часа - етикетите са ясни, текстът не е засегнат.

Устойчивост на изтриване: след преминаването 50 пъти 

през ламинираните етикети с абразивен материал с тегло 

1kg - етикетите са ясни, текстът не е засегнат.

Тествани екстремно
Brother P-touch ламинираните етикети са тествани в лабораторни условия резултатите, от които може да видите 

по-долу. По-детайлна информация може да се получи при поискване.

Laminated Temperature
Resistant

Water
Resistant

Fade
Resistant

Abrasion
Resistant

Chemical
Resistant

Easy
Peel

Strong
Adhesive

Оразмерени етикети тип "Флаг" (72 етикета)  
45 мм x 21 мм

FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

Стандартна ламинирана (8 метра/ *4 метра)

Флуоресцентна ламинирана - 5 метра

Матирана ламинирана - 8 метра/ **5 метра)

Металик ламинирана - 8 метра

Неламинирана - 8 метра

Гъвкава идентификационна ламинирана - 8 метра

Силнозалепваща ламинирана - 8 метра

Текстилна - 3 метра

Защитна ламинирана - 8 метра

3,5 мм 6 мм 9 мм 12 мм 18 мм 24 мм 36 мм

5,8 мм 8,8 мм 11,7 мм 17,7 мм 23,6 мм



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

Brother Central and Easter Europe Ges.m.b.H

USB: Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protocol) | Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)

Безплатно приложение iPrint&Label за създаване на етикети 

14 шрифта с 12 стила

P-touch Editor - професионален софтуер за дизайн на етикети

337 мм (Ш) x 188 мм (Д) x 173 мм (В) | 3.4 кг.

36 мм черно на бяло ламинирана касета с лента (8 метра)

Печат на етикети с ширина до 36 мм | Максимална височина на печат до 32 мм, за печат от ръб до ръб

360dpi резолюция на печат за ясни и четливи текст, изображения и баркодове

Основни характеристики 

Характеристики

Свързаност: Мрежа

Свързаност: Безжична мрежа

Поддръжка на баркод протоколи

Създаване на етикети (iOS/Android)

Създаване на етикети (ползвайки вградените функции)

Създаване на етикети (PC/Mac)

Размери и тегло 

В комплекта

2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Безплатно приложение Cable Label Tool за създаване на етикети за електротехници и кабелни монтажисти

99 рамки и 465 символа за персонализиране на етикети 

Връзка с база данни в Microsoft® Excel® (Windows®) и .csv (Mac) файлове, за печат на етикети за множество артикули

Широко място за текст до 1,500 знака на етикет

Избирате между шрифтовете инсталирани на Вашия PC/Mac за пълно персонализиране на етикета

99 локации за запаметяване на често ползвани етикети

Поддръжка на основни формати за изображения (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)

35 оформления за автоматично форматиране и 32 оформления на блокове за бърз дизайн на етикети

Хиляди вградени рамки и символи за създаване на специални етикети

Специални функции за създаване на етикети за електротехници и кабелни монтажисти

Поддръжка на стандартни баркод протоколи

AC адаптер

Бърза скорост на печат до 60 мм/сек.

Вграден подобрен нож и функция лесно отлепване на етикета

Минимална дължина на етикета: 5 мм | Максимална дължина на етикета: 1 метър

Широк задноосветен LCD дисплей - 17 знака x 4 реда

Вграден часовник за включване на дата и час към етикета

Професионална PC клавиатура

2 x USB кабел (за свързване към  PC/Mac и към клавиатурата)

Ръководство на потребителя

TZe касета с лента: 3.5 мм-36 мм

Поддържани видове ленти

HSe Термошлаух: 5.8 мм-23.6 мм

FLe оразмерени етикети: размер 45 мм x 21 мм 

Системни изисквания
Операционни системи: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1 
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
Свободно място на твърдия диск: Windows®: Повече от  70MB | Mac: Повече от 500MB
Системна памет: Според изискванията на опрецаионната система
Добавка към Microsoft® Office® за P-touch:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server и Windows Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в U.S. 
и/или други държави. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в U.S. и други държави.

Контакт:




