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Настолен етикетен принтер с лесни за ползване функции

• Ясен, четлив графичен дисплей
• Широка QWERTY клавиатура
• Широко поле на печат
• Вградени шаблони на етикети с възможност за редактиране
• 
• Печат на етикети с ширина от 3.5, 6, 9, 12, 18 мм

етикетен принтер



D400
“Ясното обозначение на нещата в  офиса 
ми помага в работата и ме прави по-
продуктивна. PТ-D400 прави това бързо и 
лесно чрез удобните за ползване функции, 
широката клавиатура и голямото поле за 
печат.”



Създавайте 
бързо и без 
проблем 
професионални 
и издръжливи 
етикети

P-touch ламинирани етикети - създадени да издържат

14 шрифта¦ 99 рамки

Над 600 символа

Графичен дисплей, 
преглед преди печат

Ползва 6 x АА/LR6 батерии (в 
комплекта) или опционалния AC 

адаптер (AD-E001)

 

Вградени редактируеми 
шаблони на етикети

Удобна QWERTY клавиатура

Печат на етикети с 
ширина от 3.5 - 18 мм 

Да бъдеш в състояние да намериш важните елементи бързо, като съдържанието на 
папки, архивирани документи, архивирани на дискове данни / USB стикове и рафтове е 
ключът към една организирана офис среда. С широка и лесна за ползване клавиатура, 
графичен дисплей с възможност за преглед преди печат и специални функции за бързо 
създаване на етикети PТ-D400 е идеалният етикетен принтер за един натоварен офис. 
P-touch етикетите са налични в много различни размери и цветове за да се гарантира, 
че от какъвто и етикет да имате нужда с PТ-D400 без усилие може да го имате, всеки 
път, когато Ви е необходимо. С бързата скорост и широкото поле на печат може да 
правите професионални, ясни и четливи 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.  

Ламинирани Устойчиви на
температура

Водоустойчиви Устойчиви на
избледняване

Устойчиви на
изтриване

Устойчиви на
химикали

Лесно отлепяне Силно залепване



За повече информация, посетете:

www.brother.bg

Подредете света 
около Вас. Бъдете 
по-продуктивни.

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

Характеристики
В комплекта

PT-D400 етикетен принтер, 18 мм черно на бяло касета с лента (4 м), 6 x AA/LR6 алкални батерии, ръководство за употреба

Основни характеристики
Тип дисплей: 16 знака x 3 реда графичен LCD с възможност за преглед на етикета преди печат

Скорост на печат: 20 мм/сек

Максимална ширина на лентата: 18 мм/ Максимална ширина на печат: 15.8 мм

Ръчен нож за отрязване на етикета

6 x AA алкални/презареждаеми батерии (LR6/HR6) батерия

14 шрифта/ 10 стила / 6 до 42 размери на шрифта. Максимум 5 реда на етикет

617 символа/ 99 рамки/ 9 баркод протокола

Повторен печат: 1-9 / Автоматично номериране: 1-9 / 10 предварително създадени шаблона / Финкция маркиране на кабели

Памет
Максимум 80 знака на етикет

50 запаметени локации за бързо избиране на често ползвани етикети (Максимум 1,100 знака за всички локации)

Общи характеристики

Размери: 188 мм (Ш) x 177 мм (В) x 72 мм (Д) / Тегло: 730 г.

Допълнителни аксесоари

AD-E001 AC адаптер

TZe касета с лента: 3.5, 6, 9, 12, 18 мм

Създаване на етикети

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска

марка на Brother Industries, Ltd.

Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните

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

Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H

Контакт:


