
Контакт:

Техническа информация

P-touch 1280

С висока 
устойчивост на 
изтриване.

Устойчив на 
ултравиолетови 
лъчи.

Устойчив на 
температури от 
-80°C до 150°C.

Осигурява 
удобно сваляне 
на подложката на 
лентата.

Устойчив на 
широка гама 
промишлени 
химикали.

Патентованият 
ламиниращ 
материал 
осигурява 
допълнително 
защитно външно 
покритие.

Водоустойчив.

Здраво залепване 
към различни 
повърхности.

Хардуер
Размери на кутията   159 мм (Ш) x 150 мм (Д) x 60 мм (В)

Тегло на кутията  470 гр. (без батериите и касетата с лентата)

Размер на кутията   малка настолна

Цвят на кутията   Черно и сребро

Клавиатура   QWERTY / AZERTY / QWERTZ

Брой на клавишите  61 клавиша

Режещ нож   ръчен

Захранване   алкални батерии размер ААА х 6 броя или

   Адаптер за променлив ток, модел G1 (и двете не са включени)

   Дисплей с течни кристали ~ 15 знака x 1 ред

Включени позиции   Ръководство за потребителя
12 мм x 8 м черно върху бяла ламинирана лента - TZ231
3.5 мм x 8 м Черно върху бяла неламинирана лента - 
TZN201* 
 
 *(Встъпителна оферта само за ограничен период - 
срещнете се с дилъра за допълнителни подробности)

Вид на лентата   TZ-лента

Размер на лентата   3.5 / 6 / 9 / 12 мм

Печатаща глава   180 dpi

Скорост на печатане  10 мм / сек.

Вградена програма

Клавиатура     кирилица/латиница

Максимална височина на печата   9 мм

Брой на възможните напечатани редове  макс. 2 реда

Текстов буфер     80 знака

Вид на шрифт    Нормален / Удебелен / Очертан /  
    Сянка / Курсив

Удебелен курсив / Очертан курсив / 
Курсив сянка /Вертикален

Вид на рамката и запълването   7 типа (Изкл./Подчертано/Заоблено/Със  
    знак/Дървен/Бонбон/Знаменце)
Огледално печатане    Да

Шаблони     Да (Автоматично форматиране на  
    дължината - Изкл. / VHS гръбче / Mini  
    DV гръбче / Audio Лента /   
    Гръбче на CD кутийка / Етикет за досие  
    / Етикет за разделител)
Индикация за изтощена батерия  Да

Промяна на езика на дисплея   Да

Автоматично изключване на захранването  Да

Изображение за печатане (предварителен преглед)  Да

Вградени шрифтове    Хелзинки

Брой символи и знаци    331

Brother International Austria GmbH 
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2, 1680 София
Тел. +359 2 958 35 25  Факс +359 2 840 41 41
Интернет страница: www.brother.bg
Всички спецификации са точни към момента на разпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на 
Brother Industries Ltd. Търговските марки на продуктите са регистрирани търговски марки или търговски 
марки на съответните фирми.
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Професионално решение за 
поставяне на етикети



Brother P-touch 
1280 е конкретно 
предназначен 
за покриване на 
всички ваши нужди 
при поставяне на 
етикети.

P-touch 1280
На всеки е известно, че в 
натоварената работна атмосфера 
няма нищо по-важно от това да 
имаш под ръка подходящото 
оборудване. За тази цел, Brot-
her P-touch 1280 е предназначен 
конкретно за покриване на всички 
ваши нужди свързани с етикети.

Тази опростена, лесна за 
използване настолна машина 
за етикети ще ви помогне 
да създадете четливи 
професионални етикети за 
всякакви цели с минимум 
услилия, което ще ви даде 
свобода да използвате своето 
време по-ефективно.

Памет за предпочитани 
етикети

Запаметяване и 
повторно печатане на 
предпочитаните етикети с 
натискане на един бутон

LCD дисплей за 
предварителен преглед

Големият дисплей за 
предварителен преглед 
ви дава възможност за 
проверка и промяна на 
етикета преди печатане

QWERTY клавиатура

Познатата QWER-
TY клавиатура има 
ергономичен дизайн за 
лесно използване

Cutter

Вграден ръчен режещ 
инструмент, за да изрежете 
всеки етикет по размер

Power

Захранва се с адаптер за 
променлив ток за допълнителна 
икономия или 6 x AAA батерии (и 
двете не са включени)

За ясни и постоянни етикети 
на офис папки

Подреждане на досиета и 
папки
Подреждане на CD
Оборудване за етикети 
за персонален компютър, 
включително монитори и 
кабели



Конструкция на Brother с ламинирана лента

Ширина на лентата
При всички работни условия често възниква необходимост от 
множество различни решения за поставяне на етикети. С P-touch 
1280 можете да разпечатате етикети с всякакъв размер: от лента 
3.5 мм за тънки опаковки на CD до лента 12 мм за офис папки

Удобни размери
Направете избор измежду 9 различни вида комбинации от 
стилове, както и огледален текст, подчертаване и възможности за 
двуредово печатане. Възможностите са безкрайни.

Символи и рамки
Изберете измежду 5 стила за рамки и 63 символа.

Трудно износващи се етикети
Уникалните патентовани TZ ленти на Brother са разчетени за допълнителна висока 
износоустойчивост. Изпитанията показаха, че тези устойчиви на надраскване етикети могат да 
издържат на висока степен изтриване, електрическо съпротивление и продължително излагане на 
въздействието на химикали, слънчева светлина, вода и екстремни температури от 80°C до 150°C.

Цветове и дължина на лентите
Лентите TZ се предлагат в голяма гама от цветове. 
Стандартната дължина на лентите е 8 м, която осигурява 
приблизително 100 етикета на базата на 10 знака и 
стандартна дължина на етикета от 8 см). За пълната гама 
ленти вж. Каталог на лентите TZ.

Ленти за всякакви цели
В гамата ламинирани TZ ленти ние предлагаме също и специални 
ленти, включващи:
Здраво прилепваща лента - За постигане на по-добро залепване 
за много по-взискателни приложения и условия. При изпитанията 
тази лента показа подобрени функционални параметри при 
материали, включващи: неръждаема стомана, стъкло, PVC, дърво 
с акрилно, полипропиленово и полиестерно покритие.
Flexi ID лента - Идеална за цилиндрични повърхнини и маркиране 
на кабели.
Сребърна метализирана лента - Тази отразяваща алуминиева 
ефектна лента е идеална за употреба при ценности и също така 
изпъква върху ел. оборудване.
Лента, която се поставя с ютия - създава етикети за дрехи, които 
се перат и могат да бъдат прикачени върху различни тъкани 
с ютия. Тази лента е идеална за поставяне на етикети върху 
униформи, работно облекло, спално бельо и покривки за маса.

Конструкция на ламинираната лента
Ламинираните ленти Brother се състоят от шест слоя 
материали, при което се получава тънък, извънредно 
здрав етикет. Знаците, формовани с термично разнасяне 
на мастилото в действителност се отпечатват върху 
долната страна на ламината и се запечатват като 
сандвич между пластовете PET (полиестерно фолио от 
полиетилен терефталат). Това ви дава възможност да 
създадете знаци върху етикетите, които са практически 
неразрушими и издържат проверката на времето.


