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Професионален настолен 
етикетен принтер  
с вградена безжична мрежа 

Печатате издръжливи етикети от 
вашите PC, Mac, смартфон или таблет

- Споделяте принтера в безжичната мрежа 

- Вграден автоматичен нож

- Лента, AC адаптер и USB кабел в комплекта

- Работа с 3.5, 6, 9, 12, 18 и 24 мм ленти 

PT-P750W

Подредете света около Вас. Бъдете по-продуктивни.

В комплекта

	 Етикетен	принтер	PT-P750W	

	 24	мм	черно	на	бяло	лента	(4	м)

	 AC	адаптер

	 USB	кабел

	 Ръководство	за	бързо	инсталиране

Основни характеристики

Интерфейс	 USB	2.0,	Wireless	(802.11b/g/n),	NFC

Скорост	на	печат	 30	мм/сек.	(максимум)

Макс.	ширина	на	печат	 24	мм

Макс.	височина	на	печат	 18.1	мм

Тип	нож	 Автоматичен	с	частично	и	цялостно	прорязване

Батерии	 BA-E001	Литиево-йонна	презареждаема	батерия		

	 (не	е	включена	в	комплекта)	6	x	AA	алкални/

	 презареждаеми	батерии	(LR6/HR6	-	не	са	включени	

	 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. 

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

www.brother.bg

PC софтуер

Поддържани	операционни	системи	 Windows	Vista®

	 Windows®	7

	 Windows®	8

	 Mac	OS	X	10.7	-	10.9

Съветник	за	правене	на	

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	включени,	баркод	1D/2D

Подръжка	на	бази	данни	 Microsoft	Excel,	csv,	mdb,	txt

Мобилно приложение iPrint&Label

Поддръжка	на	мобилни	ОС	 iOS	5	или	по-висока,	Android	2.2		или	по-висока

Поддръжка	на	изображение	 Функция	снимка

Шаблони	 Да	(67)

Запаметяване	на	етикети	 Да	(23)

Разпознаване	на	цвят	и	размер		

на	лентата	 Да

Настройка	дължината	на	етикета	 24-600	мм

Обща информация

Консумативи

Вид	лента	¦	Ширина	 TZe	лента	¦	3.5,	6,	9,	12,	18,	24	мм

Опционални	аксесоари

Батерии	 BA-E001	Литиево-йонна	презареждаемиа	батерия

	 AA	алкални/презареждаеми	батерии	(LR6/HR6)

AC	адаптер	 AD-E001	AC	адаптер

Тегло	/	Размери

PT-P750W	 78	(Ш)	x	143	мм	(В)	x	152mm	(Д)	¦	800	гр.



P750W

Професионални етикети за модерния офис

PT-P750W е изключително удобен и лесен за ползване етикетен принтер с вградена безжична мрежа. 
Всеки служител в офиса може без проблем да прави и разпечатва етикети с до 24 мм ширина за папки, 
архивни документи, дискове, рафтове, всякакви видове контакти и панели, за всичко, което е нужно. 
Софтуерът P-touch Editor 5 ви позволява да ползвате шрифтовете на компютъра, да слагате снимки, 
символи и баркод на вашите етикети. Може да свалите и приложението iPrint&Label за дизайн и печат на 
етикети от вашето смартфон устройство или таблет.  

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.

Основни характеристики

-  Печат на етикети с ширина от 3,5 до 24 мм 

-  Вградена безжична мрежа за споделяне на  

принтера в офиса

-  Автоматичен нож с цялостно и частично прорязване

- Вградени true type шрифтове

-  Добавяне на лого, символ или рамка към етикета

-  iPrint&Label - безплатно приложение за дизайн и печат  

на етикети  от смартфони и таблети

-  NFC връзка за близка комуникация с поддържащи NFC 

стандарт мобилни устройства

“Свързан в мрежата PT-P750W 
позволява на вас и колегите в 
офиса печат на етикети от всеки 
PC, Mac, смартфон или таблет чрез 
приложението iPrint&Label.”

Устойчиви	на	
температура

Ламинирани Водоустойчиви Устойчиви	на	
избледняване

Устойчиви	на	
изтриване

Устойчиви	на	
химикали

Лесно	
отлепяне

Силно	
залепване


