Tregjet në objektiv
Magazinat dhe logjistika
Me përmasat e etiketave të transportit për serinë
TD, dhe aftësia për të krijuar etiketa me madhësi
të ndryshme duke përdorur prerësin që ndodhet
në pajisje, janë të shumta përdorimet për këto
modele në magazina. Rrotullat e etiketave
Brother janë të përbera me materiale
të cilësisë së lartë, duke siguruar
që tekstet dhe barkodet e printuara
të qëndrojnë të lexueshme ndërkohë
që sendet po transportohen.

Kujdesi shëndetësor,
mjeksia dhe laboratorët
Me rregulloren e rreptë
në gjurmimin e mostrave
të pacientëve dhe
sendeve të tjera brënda
industrisë së kujdesit
shëndetësor, etiketa
me cilësi të lartë
dhe të qarta është
thelbësor për të mbajtur
gjurmimin dhe sigurinë.
Modelet TD Brother,
me bazën e integruar
10/100 TX

Shitje dhe ingrendientët
e ushqimit
Etiketat e lehta për tu lexuar janë
esenciale për klientët, ti ndihmojnë
të marin vendime të informuar përpara
se të bejnë blerje. Rezolucioni i printimit
300 dpi dhe kualiteti i lartë i etiketave RD
që përdoret në serinë TD siguron që çdo
etiketë e printuar të duket profesionale,
duke ofruar një shkrim të mprehtë, logo
dhe barkode me kontrakst të lartë për të
siguruar skanim pa probleme te kasa.

Të gjitha specifikimet janë korigjuar në kohën e printimit. Brother është një markë e regjistruar
e Industrisë Brother Ltd.
Dizenjuar dhe Prodhuar nga BCEE Departamenti i Marketing-ut (09/2020)

Etiketë me gjatësi të vazhdueshme

Ngjyra

Përmasat

Modeli

Përputhshmëria

Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (44.7 m)

e bardhë

102 mm x 44.7 m

RD‑S01E2

TD‑4410D, TD‑4420DN,
TD‑4520DN, TD‑4550DNWB

Etiketë prej letre me gjatësi të vazhdueshme (86 m) – kuti me 12 rula

e bardhë

58 mm x 86 m

RD‑S07E5

TD‑2020, TD‑2120N, TD‑2130N, TD‑4410D,
TD‑4420DN, TD‑4520DN, TD‑4550DNWB

Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (27.7 m)
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (35.3 m)
Etiketë me gjatësi të vazhdueshme (12 m)

e bardhë
e bardhë
e bardhë

102 mm x 27.7 m
76 mm x 35.3 m
58 mm x 12 m

RD‑M01E5
RD‑P08E5
RD‑R03E5

TD‑4410D, TD‑4420DN,
TD‑4520DN, TD‑4550DNWB

Shirita dore

Ngjyra

Përmasat

Modeli

Përputhshmëria

CompuBand Shirit dore me transferim termik të drejtëpërdrejtë për të rritur, me kapëse
CompuBand® Shirit dore për të rritur/pedriatik me transferim termik të drejtëpërdrejtë, me kapëse
Conf-Ident® Shirit dore pedriatik me transferim termik të drejtëpërdrejtë, me kapëse
ScanBand® Shirit dore me transferim termik të drejtëpërdrejtë për të rritur, kapje me ngjitje
ScanBand® Shirit dore për të rritur/pedriatik, kapje me ngjitje
Precision® Shirit dore për të posalindur, kapje me ngjitje
TenderCare™ shirita dore set për mama&të posalindur, kapje me ngjitje

e bardhë
e bardhë
e bardhë
e bardhë
e bardhë
e bardhë
e bardhë

292 mm x 29 mm
292 mm x 19 mm
266 mm x 25 mm
292 mm x 19 mm
292 mm x 25 mm
203 mm x 29 mm
292 mm x 51 mm

8100‑11‑PDK
8101‑11‑PDL
8102‑11‑PDK
8151‑11‑PDL
8150‑11‑PDK
8185‑11‑PDL
8195‑11‑PDO

TD‑2130NHC

Përputhshmëria

Zgjidhje printimi
për kujdesin shëndetësor
Shiriti i dorës indentifikues për pacientin i avancuar
dhe zgjidhje printimi për etiketa me teknologjinë
TrustSense™
I shpejtë dhe i thjeshtë
për tu përdorur

®

Teknologjia TrustSense™ do të thotë që
ju thjesht mund të vendosni një rul dhe
të printoni. Pa patur nevoje për kalibrim.

Dyfishoni efektshmërinë
Printoni shirita dore dhe etiketa nga
e njejta pajisje fal teknologjisë së zgjuar
TrustSense™.

Transportueshmëri kompakte
Administroni kujdes atëherë kur është
më e nevojshme falë bateris opsionale
të TD-2130NHC"s, lidhje Wi-Fi /
Bluetooth dhe gjurmë kompakte.

Plotësisht të personalizueshme
Përfitoni nga rangu i gjerë i aksesorëve
dhe media e printuar për ti përshtatur
sipas nevojave tuaja.

Përmirësoni sigurinë e pacientit
Mundëson informacion të saktë dhe
ndihmon për të reduktuar gabimet dhe
rrit efikasitetin e klinikave.

Cilësi dhe performancë
superiore
Përdor TrustSense™ media nga PDC
Healthcare, një lider i besueshëm në
indentifikimin e pacientit për më shumë
se 55 vjetë.

Aplikacionet tipike
përfshijnë:
•	Karta takimesh
•	Etiketa pranimi
•	Etiketa mostre dhe patologji
•	Etiketa për bankën e gjakut
•	Etiketa për mikroskope
•	Etiketa laboratori
•	Etiketa mikrobiologjie

Etiketa Die-cut

Ngjyra

Përmasat

Modeli

Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje
të përkohëshme (1.000 etiketa)
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje
të përkohëshme (1.000 etiketa)
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje
të përkohëshme (500 etiketa)
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje
të përkohëshme, prej cope sindetike (500 etiketa)
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje
të përkohëshme (500 etiketa)
Etiketa me transferim termik të drejtëpërdrejtë për sektorin shëndetësor me ngjitje
të përkohëshme (500 etiketa)
Etiketa Die-cut (72 etiketa)
Etiketa Die-cut (335 etiketa)
Etiketa Die-cut (450 etiketa)
Etiketa Die-cut (1.552 etiketa)

e bardhë

50.8 mm x 25.4 mm

TDTS‑21

e bardhë

50.8 mm x 31.7 mm

TDTS‑2114

e bardhë

28.5 mm x 88.9 mm

TDTS‑118312

e bardhë

22.2 mm x 22.2 mm

TDTS‑7878

e bardhë

25.4 mm x 66.6 mm

TDTS‑2581

e bardhë

50.8 mm x 33.3 mm

TDTS‑211516

e bardhë
e bardhë
e bardhë
e bardhë

102 mm x 152 mm
76 mm x 44 mm
51 mm x 26 mm
76 mm x 26 mm

RD‑M03E1
RD‑P09E1
RD‑Q04E1
RD‑S04E1

TD‑4410D, TD‑4420DN,
TD‑4520DN, TD‑4550DNWB

Etiketa Die-cut (1.552 etiketa)

e bardhë

51 mm x 26 mm

RD‑S05E1

TD‑2020, TD‑2120N, TD‑2130N, TD‑4410D,
TD‑4420DN, TD‑4520DN, TD‑4550DNWB

Etiketë pa veshje (1.000 etiketa)
Etiketë pa veshje (500 etiketa)
Etiketë e veshur (1.000 etiketa)
Etiketë e veshur (500 etiketa)

e bardhë
e bardhë
e bardhë
e bardhë

102 mm x 74 mm
102 mm x 150 mm
102 mm x 74 mm
102 mm x 150 mm

BUS-1J074102-121
BUS-1J150102-121
BCS-1J074102-121
BCS-1J150102-121

TD‑4420TN, TD‑4520TN,
TD‑4650TNWB, TD‑4750TNWB,
TD‑4650TNWBR, TD‑4750TNWBR

Modelet e shiritave

Ngjyra

Përmasat

Modeli

Përputhshmëria

60 mm x 300 m
80 mm x 300 m
110 mm x 300 m
60 mm x 300 m
80 mm x 300 m
110 mm x 300 m
60 mm x 300 m
80 mm x 300 m
110 mm x 300 m
60 mm x 300 m
80 mm x 300 m
110 mm x 300 m
60 mm x 300 m
80 mm x 300 m
110 mm x 300 m
60 mm x 300 m
80 mm x 300 m
110 mm x 300 m

BWS-1D300-060
BWS-1D300-080
BWS-1D300-110
BWP-1D300-060
BWP-1D300-080
BWP-1D300-110
BSS-1D300-060
BSS-1D300-080
BSS-1D300-110
BSP-1D300-060
BSP-1D300-080
BSP-1D300-110
BRS-1D300-060
BRS-1D300-080
BRS-1D300-110
BRP-1D300-060
BRP-1D300-080
BRP-1D300-110

Dyll standart

–

Dyll premium

–

Dyll/rreshirë standarte

–

Dyll/rreshirë premium

–

Rreshirë standarte

–

Rreshirë premium

–

Seagull BarTender driver
dhe UltraLite Edition
Krijo

Zgjidhje softuerike
profesionale
Me app për dizenjim etiketash në kompjuter ose në telefon dhe me
SDK për të integruar pajisjet TD në aplikacionet tuaja, ju mund të
zgjidhni mundësinë më të mirë për nevojat tuaja të pintimit të etiketave.

P-touch Editor 5
TD‑2130NHC

Duke përdorur këtë zgjidhje aplikative të fuqishme të paisur si standart,
ju mund të krijoni etiketat tuaja personale me saktësi deri në pixel.
Me funksione si suporti i më shumë se 15 protokolle barkodesh,
Me procesim të avancuar për të printuar imazhe me cilësi të lartë,
dhe aftësia për tu lidhur me të dhëna të përmbajtura në Excel për
printimin e etiketave në masë, çdo dizenjim etikete është i mundur.

Shëmbuj printimesh me P-touch*
Pas dizenjimit të etiketave në kompjuterin tuaj dhe më pas duke
bërë hedhjen e tyre në memorien e printerit, ju thjeshtë mund të
dërgoni të dhënat e tekstit ose të barkodit dhe pajisja do krijojë dhe
printojë etiketat e reja sipas kërkesës. Gjithashtu mund të printoni
etiketa pa u lidhur me kompjuterin – për shëmbull duke lidhur direkt
një skaner barkodesh me printerin për të printuar kopje të barkodit.
* mund të kërkojë përditësim të printerit për këto karakteristika

Dizenjo

Printo

``Skiconi etiketa, karta dhe
më shumë
``Vendosni thjeshtë informa
cionin për kohën e printimit
me forma të personalizuara
të futjes së të dhënave
``Konsolidoni skicimin me
shëmbuj ekskluzivë dhe
inteligjent

``Optimizoni dhe përshpejtoni
printimin e barkodeve,
etiketave, kartave, RFID tag
dhe më shumë nëpërmjet
çdo printeri ose pajisje
brandimi

Dizenjime të fuqishme
me Shëmbuj Inteligjent

``Printo nga çdo sistem
operimi, pajisje ose dhe faqe
interneti

Kontrollo
``Monitoroni statusin e printimit
në kohë reale dhe historikun
e detajuar të sistemit
të përdorimit
``Integroni me SAP dhe Oracle
``Aplikoni kontrollin për
sigurimin e dokumentave
``Menaxhoni të gjithë sistemin
në mënyë qëndrore

Shabllonet eksluzive dhe inteli
gjente për Bar Tender i mundësojnë
kompanive që të prodhojnë një
varietet të gjerë dhe fleksibël
dizenjosh për etiketa pa pasur
nevojë të krijohen dhe mbahen
qindra dokumenta të veçantë. Kjo
vegël ju mundëson që të printoni
objekte të shumta në një shabllon
Automatike
në kohë të ndryshme. Ju mund të
vendosni objekte në shtresa të
ndryshme dhe të kushtëzoni këto shtresa që të printohen kur arrihen
kushte të caktuara. Mbroni shtresat me anë të kodit të sigurisë për të
parandaluar modifikime të pa autorizuara. Mund të ndani fusha të dhënash
si numra serial në rend rritës/zbritës ndërmjet gjithë dokumentave.
Driver për Windows nga Seagull mund të përdoren me çdo program
Windows, duke përfshirë programin tonë BarTender për krijim etiketash,
printim etiketash, printim barkodesh, Kodim dhe printim kartash RFID.
Sidoqoftë, megjithëse BarTender funksionon me çdo Driver të ndërtuar
për Windows, përdorimi i Driver nga Seagull dhe BarTender së bashku
ofron një varjetet special, avantazhesh në performancë.

P-touch Editor 5 ju jep mundësinë kreative të
dizenjoni dhe printoni çdo etiketë që ju kërkohet

Përdorni b-PAC SDK të shtoni printimin
e etiketave direkt në aplikacionet tuaja Windows™

TD‑4420TN, TD‑4520TN,
TD‑4650TNWB, TD‑4750TNWB,
TD‑4650TNWBR, TD‑4750TNWBR

Printerat
profesional TD
për etiketa
2021
brother.eu

Duke u lidhur me dokumentin Exel™ Microsoft®,
bashkoni të dhënat dhe printoni etiketa direkt
nga P-touch Editor 5

Lidhni barkodin e një skaneri me portën serial
të printerit që të printoni etiketa direkt nga
printeri i etiketave

PRINTERA ETIKETASH TD

ZGJIDHJA TERMIKE
PROFESIONALE PËR
SEKTORIN SHËNDETËSOR

SERIA KOMPAKTE TD-2000

SERIA TERMIKE E DREJTËPËRDREJTË TD-4D

SERIA ME TRANSFERIM TERMIK TD-4T

PRINTON NË RFID

I thjeshtë, i zgjuar,
i qetë
Printerat e rinj profesional Brother
për etiketa 101.6 mm

Specifikimet

TD-2020

TD-2120N

Lidhje me PC
Ndërfaqja
Rrjeti

po
USB 2.0, RS-232C

po

Gjerësia maksimale e Printimit
Gjatësia maksimale e Printimit

po

po

USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX,
USB Host, Bluetooth 2.0 (fakultativ),
WLAN IEEE 802.11 b/g/n (fakultativ)

USB 2.0, RS-232C

TD-4420DN

TD-4520DN

TD-4550DNWB

TD-4420TN

TD-4520TN

po
USB 2.0, RS-232C,
LAN 10/100BASE‑TX, USB Host,
Bluetooth, WLAN IEEE802.11 g/n

USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX

TD-4650TNWB

TD-4750TNWB

TD-4650TNWBR
po

USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX, USB Host

USB 2.0, RS‑232C, LAN 10/100BASE‑TX, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

–

po

po

po

termike e drejtpërdrejtë

termike e drejtpërdrejtë

termike e drejtëpërdrejtë/transferim termik

termike e drejtpërdrejtë/termike me transferim

56 mm

56 mm

104.1 mm

203 dpi

300 dpi

104.1 mm

108,4 mm

1m

3m

3m

–

e vazhdueshme: 6.4 mm; heqës etiketash: 12.7 mm;
prerës: 20 mm; me grisje: 27 mm

e vazhdueshme: 6.4 mm; heqës etiketash: 12.7 mm; prerës: 20 mm; me grisje: 27 mm

TD-4750TNWBR

po

po

152.4 mm/sec*
6 ips*

Shpejtësia e Printimit

TD-4410D

termike e drejtpërdrejtë

6 mm
203 dpi

TD-2130NHC

termike e drejtpërdrejtë

1m

Gjatësia Minimale e Printimit

Prerëse

USB 2.0, LAN 10/100BASE-TX, USB Host Port, Bluetooth (fakultativ),
WLAN IEEE 802.11 b/g/n (fakultativ), RS-232C

–

Teknologjia e Printimit

Rezolucioni i Printimit

TD-2130N

108 mm

105.7 mm

25 400 mm
(heqës etiketash: 152.4 mm)

11 430 mm
(heqës etiketash: 152.4 mm)

25 400 mm
11 430 mm
25 400 mm
11 430 mm
(heqës etiketash: 152.4 mm) (heqës etiketash: 152.4 mm) (heqës etiketash: 152.4 mm) (heqës etiketash: 152.4 mm)

108 mm

105.7 mm

108 mm

e vazhdueshme: 5 mm; heqës etiketash: 25.4 mm; prerës: 25.4 mm; me grisje: 50 mm

e vazhdueshme: 5 mm; me grisje: gjerësia e medias më pak se 2": 25.4 mm, gjerësia e medias më e madhe se 2 inch: 50 mm;
heqës etiketash: 25.4 mm, prerës: 25.4 mm

105.7 mm

300 dpi

203 dpi

203 dpi

300 dpi

203 dpi

300 dpi

203 dpi

300 dpi

203 dpi

300 dpi

152.4 mm/sec*
6 ips*

203.2 mm/sec*
8 ips*

203.2 mm/sec*
8 ips*

152.4 mm/sec*
6 ips*

152.4 mm/sec*
6 ips*

127.0 mm/sec*
5 ips*

203.2 mm/sec*
8 ips*

152.4 mm/sec*
6 ips*

203.2 mm/sec*
8 ips*

152.4 mm/sec*
6 ips*

vijë prerje

vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ)

vijë prerje

vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)

2 LED, 3 butona
(energji/ushqyes/printim)

2 LED, 3 butona (energji/ushqyes/printim),
ekran me prekje me tastjere me tregues ore (fakultativ)

2 LED, 3 butona (energji/ushqyes/printim),
kran me prekje me tastjere me tregues ore (fakultativ)

3 LED 3 butona

AC adaptor

adaptor AC, bateri Li-ion (fakultativ)

adaptor AC, bateri Li-ion (fakultativ)

adaptor AC

adaptor AC

adaptor AC

adaptor AC

fatura (të pa-veshur dhe të veshur), die cut label, tag, shirit-dore

faturë (veshur dhe pa veshur), etiketa die cut, tag,
shirit-dore

shirit-dore, continuous, die cut, fan fold, perforated, tag

shirit-dore, continuous, die cut, fan fold, perforated, tag

vazhduesme, die-cut, black mark, fan-fold, notch

vazhdueshme, shenjë të zezë, etiketë me hapsirë, media vazhdueshme, shenjë të zezë, etiketë me hapsirë, media me
me prerje, media me vrima, rrotullim nga jashtë
prerje, media me vrima, rrotullim nga jashtë, Gen2 RFID tag

Gjerësia maksimale e medias

63 mm

56 mm

118 mm

118 mm

112 mm

112 mm

Gjatësia maksimale e medias

1 000 mm

1 000 mm

3 000 mm

3 000 mm

gjatësia maksimale e printimit
(heqës etiketash: 152.4 mm)

gjatësia maksimale e printimit
(heqës etiketash: 152.4 mm)

Panel Kontrolli
Bateria
Llojet e medias

Trashësia maksimale

vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)
3 LED 3 butona

vijë prerje, heqës etiketash (fakultativ) prerës (fakultativ)

vize grisjeje, heqës etiketash** (fakultativ), prerëse** (fakultativ)

1 LED me 3 ngjyra 1 buton

2.3" ekran me ngjyra LCD

3 LED 7 butona

0.279 mm

0.297 mm

0.279 mm

0.279 mm

0.19 mm

0.19 mm

Llojet e shiritave

–

–

–

–

dyll, rreshir, dyll/rreshir

dyll, rreshir, dyll/rreshir

Gjerësia e shiritave

–

–

–

–

40 mm ~ 110 mm

40 mm ~ 110 mm

kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit

adaptor AC me kabëll për funizimin e energjisë,
kabëll USB dhe guidë e shpejt për instalim

kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida
e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit

kabëll AC, adaptor AC, programi në CD, guida e përdoruesit, kabëll USB, guidë për sigurinë e produktit

kabëll AC & adaptor AC, nje cift boshti shiritash 1 polesh per shirit 300 m, aks letre per shirit 1 polesh, kabëll USB,
guidë e shpejtë përdorimi, guidë për sigurinë e produktit

kabëll AC, adaptor AC, 2 x 1" aks për shirit (për shirit deri në 300 m), 1" bërthamë shiriti letre, kabëll USB,
dokumentacion

P-touch Editor 5.0

P-touch Editor 5.0

P‑touch Editor 5.2

P-touch Editor 5.2

BarTender Ultra Lite Edition

BarTender Ultra Lite Edition

P-touch Template, ESC/P, Raster

P-touch Template, ESC/P, Raster

P-touch Template, ESCP/P, Raster, ZPL, CPCL

P-touch Template, ESCP/P, Raster, ZPL, CPCL

FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)

FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

Linear:
CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128,
GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/
Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode
2-dimensional:
QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix
(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec

Linear:
Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit,
Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar,
Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49,
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
2-dimensional:
GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417

Linear:
Code128UCC, Code128 subsets A,B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard
2 of 5, Insuatrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5)
digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN,
TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
2-dimensional:
CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

180 mm x 224 mm x 155 mm,
2.08 kg

204 mm x 280 mm x 178 mm,
2.5 kg

219 mm x 284 mm x 191 mm,
3 kg

Në kuti
Programi
Komandat e suportuara

Suporti për Barcode

Përmasat (w x d x h), Pesha

Linear:
CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128,
GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14,
RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar
(RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)
2-dimensional:
QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec
110 mm x 215 mm x 172 mm,
1.32 kg

110 mm x 215 mm x 172 mm,
1.34 kg

Linear: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN‑13(JAN13),
UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128
EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI,
(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/
GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS)
Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/
PC: Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003,
Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode
Windows® 8/7/XP, Windows Vista® Interface
2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR),
2-dimensional: QR Code, Maxicode,
Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)
PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec
110 mm x 215 mm x 172 mm,
1.34 kg

Shtesa opsionale
PA-SCA001

180 mm x 224 mm x 155 mm,
2.08 kg

Shtesa opsionale
PA-BB-001

PA-TDU-001

bateri Li-io

bateria bazë

ekran me prekje

(TD-2120N/2130N/2130NHC)

(TD-2120N/2130N/2130NHC)

(TD-2120N/2130N/2130NHC)

PA-LP-001

PA-BI-001

PA-WI-001

PA-4BC-4000

PA-PR2-001

PA-HU3-001

PA-PR3-001

heqës etikete

ndërfaqe me Bluetooth

ndërfaqe me WLAN

karikues baterie e shumëfishtë bay

rul shtypës 203 dpi

kokë termike printeri 300 dpi

rul shtypës 300 dpi

(TD-2120N/2130N)

(TD-2120N/2130N/2130NHC)

(TD-2120N/2130N/2130NHC)

(TD-2120N/2130N)

TD-4410D/4420DN

TD-4520DN/4550DNWB

TD-4520DN/4550DNWB

Shtesa opsionale

heqës etikete

Printim profesional
etiketash
Etiketat zakonisht shfaqin përmbajtje
të konsiderueshme informacioni, prandaj
ju duhet një printer që mund ta përmbledhi
të gjithë informacionin në mënyrë efikase,
me preçizion, dhe cilësi të lartë.

Seria TD për printera etiketash tavoline ofronë printim me
shpejtësi të lartë me teknologji termike të drejtëpërdrejtë ose
të transferueshme, me rezolucion deri në 300 dpi. Mundësitë
përfshijnë një heqës etikete ose prerëse automatike, për të
prodhuar etiketa të vazhdueshme sipas gjatësisë së kërkuar.

Teknologjia e Printimit
I thjeshtë në përdorim

Termike e Drejtpërdrejtë

•	Konfigurimi i shpejtësisë
automatike
•	Funksion prerës
•	Hapsirë / dritare e pasme
e gjerë

Etiketat me kosto të ulët, dhe me volum të lartë mund të krijohen
duke kaluar këtë proçes, e cila përdor kokë printimi termike dhe
të ndjeshme ndaj nxehtësisë, duke lenë për të kuptuar që printimi
tradicional i etiketave nuk është i nevojshëm. Ideal për përdorimin
e etiketave afat-shkurtër dhe me pak permanente.
Termike me transferim
Printimi afat-gjatë arrihet duke kaluar një proçes në të cilin boja
thithet në etiketë, kjo e bënë ideale për aplikacionet të cilat
kërkojnë etiketa më të forta.

Përmirësoni efikasitetin
•	Industria barazonë shpejtësinë
e lartë
•	Printim i vazhdueshëm me ftohje
•	Prerës / kokë printeri i zëvendë
sueshëm sipas përdoruesit
•	Mbështetja e mediave RFID

Shtesa opsionale

PA-BT-4000LI

seria e adaptuesit

PA-LP-002

Rangu i printerave Brother TD profesional për etiketa
ofron mundësinë që të printoni etiketa me cilësi
të lartë sipas kërkesave. Etiketa të printuara me gjerësi
101.6 mm, dhe me teknologji termike me transferim
të drejtpërdrejt, ato përmbushin kërkesat e një tregu
të madh për aplikime vertikale.

PA-CU-001
prerëse

PA-HU2-001

PA-LP-004**

PA-CU-003**

PA-RH-001

kokë printeri termike 203 dpi

heqës etikete

prerës i plotë ose pjesshëm

mbajtëse ruli i jashtëm

I thjeshtë për tu lidhur

TD-4410D/4420DN

Shtesa opsionale

* Brënda standarteve të mjedisit nga Brother
** Nuk rekomandohet të përdoret me taget RFID

•	Suportim për BarTender
dhe SAP
•	Emulimi ZPL / SBPL dhe
funksion filtrimi
•	WLAN 2.4GHz / 5GHz brez
i dyfishtë

Termike e Drejtpërdrejtë

Thermike me Transferim

