
Етикирайте и организирайте работното си място, 
придайте професионален завършек на работата си.

етикетен принтер
Преносим

H110
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•  Създавате издръжливи цветни етикети за секунди
•  10 стила, 253 символа, 15 рамки
•  В комплекта - 12 мм черно на бяло касета с лента
•  Печат на етикети с ширина 3.5, 6, 9 и 12 мм

www.brother.bg



“С PT-H110 създайте
етикетите, от които се
нуждаете. Подредете
папките, документите, офис
оборудването и всички
кабели. Работете спокойно
и се съсредуточете върху
важните неща.”

H110



Оргазинирайте дома 
и работното си място 
с Brother PT-H110

P-touch
ламинирани
етикети -
създадени да
издържат

3 шрифта & 10 стила 
Направете етикети във Ваш 
стил.

Четлив дисплей 
Възможност за преглед преди 
печат.

15 рамки 
Правите оригинални етикети, 

добавяйки декоративна рамка.

Функция “Маркиране 
на кабели” 

Обозначете цялото 
си оборудване и кабели.

PC клавиатура 
Лесно, бързо и удобно 
въвеждане на текст.

Компактен дизайн  
Дизайн лесен за пренасяне и 

употреба.

С компактен дизайн и лесни за ползване функции с PT-H110 може да организирате 
всичко вкъщи и в офиса, да направите живота си по-лесен. Подреждате папки, архивни 
документи, дискове, USB флаш памети и всякакви рафтове. Разнообразието от ленти  
в различни размери и цветове прави PT-H110 незаменим помощник.

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.

*Не са включени батерии

Работи с AC адаптер 
Спестете от разходи за батерии, 
ползвайте AC адаптера.

Над 250 символа 
Добавете към етикета, за да 
наблегнете на съобщението.

Ламинирани Устойчиви на
температура

Водоустойчиви Устойчиви на
избледняване

Устойчиви на
изтриване

Устойчиви на
химикали

Лесно
отлепяне

Силно
залепване

ТЕСТВА
НИ

ЕКСТРЕ
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ЕТИКЕТ
И



Повече информация и останалите
продукти от серията може да видите на:
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

PT-H110 Характеристики
Хардуер 

LCD графичен дисплей, 16 знака, преглед преди печат
Работи с 6 x AAA батерии (LR03 алкални или HR03 и презареждаеми Ni-MH)
Слот и за работа с AC адаптер
PC клавиатура за бързо и лесно въвеждане на текст

Печат на етикети 

Печат на етикети с ширина до 12 мм
Максимална височина на печат от 9 мм за по-голяма четливост
180dpi резолюция на печат за ясен и четлив текст
Бърза скорост на печат от 20 мм/сек.
Вграден нож
Минимална дължина на етикета: 30 мм | Максимална: 300 мм
Печат на до 2 реда на етикет
Брой копия: 1-9
Режим “Обърнат печат” за етикети подходящи за поставяне от вътрешната страна на врати и прозорци
Вертикален печат за етикетиране на папки

Дизайн на етикети 

3 шрифта, 10 текстови стила и 3 размера на знаците
253 символа
15 декоративни рамки
15 локации за запаметяване на често ползвани етикети
Функция “Маркиране на кабели” за лесно обозначение на кабели и контакти

Тегло и размери 

111 мм (Ш) x 204 мм (Д) x 58 мм (В) | 0.40 кг.

В комплекта 

PT-H110 преносим етикетен принтер
12 мм черно на бяло касета с ламинирана лента (4 м)
Ръководство за потребителя

Консумативи 

TZe касета с ламинирана лента: 3.5 мм - 12 мм

Допълнителни аксесоари 

AD-24ES AC адаптер
TC4 тип нож за отрязване на етикети

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване на брошурата. Показаните 

в брошурата етикети са примерни и може да не се поддържат от този модел.

Характеристиките на модела може да подлежат на промяна.
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