
Mångsidiga 
P-touch-
märkmaskiner 
av bordsmodell

Organisera, identifiera, 
anpassa



Mångsidiga märkmaskiner

Fler möjligheter att skapa 
avancerade etiketter
Modellerna i PT-D-serien är perfekta för fristående användning 
eller anslutning till PC/mobil.* Tillsammans med Brothers app 
iPrint&Label, eller den helt nya programvaran P-touch Editor 6.0**, 
finns tillgång till ännu fler funktioner.

Detta gör det möjligt att skapa avancerade etiketter, antingen 
med helt egen design eller med hjälp av specialdesignade, färdiga 
mallar.

Märkmaskinerna i den nya P-touch-serien erbjuder effektiva lösningar för alla 
märkningsbehov, såväl för hemmakontor, storföretag och detaljhandel som 
inom specialiserade användningsområden.

Enkla, smidiga lösningar
Skrivarna i den nya PT-D-serien är användarvänliga och designade 
för smidig, snabb och optimal hantering, med inbyggt QWERTY-
tangentbord och stor grafikskärm med förhandsgranskning.

* PT-D410 går endast att ansluta via USB. PT-D460BTVP och PT-D610BTVP har anslutning via både USB och Bluetooth.
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PT-D-serien

Den nya PT-D-serien tillgodoser en mängd olika 
märkningsbehov, inom allt från hemmakontor till 
storföretag, kontorshotell och detaljhandel. Serien 
omfattar fyra skrivare, och varje modell är utformad 
med de här specifika miljöerna i åtanke och utrustad 
med funktioner som tillgodoser användarens behov. 

På så sätt ger PT-D-serien dig flexibilitet att själv välja 
vilken modell som motsvarar dina behov av anslutning 
och funktionalitet – från enklare, fristående användning 
med grundmodellen PT-D210, till möjligheter att skriva 
ut etiketter via mobilappar med den mest avancerade 
modellen PT-D610BTVP. 

Sammanfattning av egenskaper

Inbyggt QWERTY-tangentbord för enkel inmatning

Stor grafikskärm för förhandsgranskning av text och layout före utskrift

Etikettlagring för snabb utskrift av etiketter som ofta används 

Högupplöst bakgrundsupplyst skärm i fullfärg
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USB-anslutning för PC-utskrifter

Anslutning via Bluetooth

Avancerat designprogram (PT Editor 6.0*)
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Anslutningsbar märkmaskin  
för ditt företag

PT-D610BTVP

Snabba utskrifter och automatisk kniv för stora 
utskriftsvolymer

Högupplösta utskrifter för tydliga streckkoder, bilder och 
logotyper vid anslutning till datorn

Paketet innehåller: AC-adapter, förvaringsväska, tape (24 mm 
laminerad TZe-provtape, svart på vitt, 4 m), USB-kabel (micro, 
svart, 1 m), dokumentation

Lagra upp till 99 etiketter för snabba utskrifter

Skriv ut upp till 24 mm breda etiketter

Skapa etiketter med det inbyggda tangentbordet, ladda ned 
appen och använd mobil eller surfplatta via Bluetooth, eller 
anslut till PC:n via USB för ytterligare funktioner

Stor grafisk fullfärgsdisplay med bakgrundsbelysning och 
granskning av text och layout före utskrift.

Ladda ned mallar



PT-D460BTVP

PT-D410

PT-D210VP

Skapa etiketter med olika mönster med det inbyggda 
tangentbordet

Paketet innehåller: AC-adapter, förvaringsväska, tape (12 
mm laminerad TZe-tape, svart på vitt, 4 m), dokumentation

Paketet innehåller: Tape (18 mm laminerad TZe-provtape, 
svart på vitt, 4 m), USB-kabel (micro, svart, 1 m), 
dokumentation

Paketet innehåller: AC-adapter, förvaringsväska, tape (18 
mm laminerad TZe-provtape, svart på vitt, 4 m), USB-kabel 
(micro, svart, 1 m), dokumentation

Grafikskärm för smidig redigering

Förhandsgranskning före utskrift

QWERTY-tangentbord för enkel inmatning

Skriv ut upp till 12 mm breda etiketter

Enkel märkmaskin för hemmakontoret

Skapa etiketter med det inbyggda tangentbordet, eller anslut 
till en dator via USB för att få tillgång till ytterligare funktioner 
i P-touch Editor 6.0*

Grafikskärm för smidig redigering

Förhandsgranskning före utskrift

QWERTY-tangentbord för enkel inmatning

Skriv ut upp till 18 mm breda etiketter

Anslutningsbar märkmaskin  
för ditt hem och kontor

Skapa etiketter med det inbyggda tangentbordet, ladda ned 
appen och använd mobil eller surfplatta via Bluetooth, eller 
anslut till PC:n via USB för ytterligare funktioner

Stor skärm för smidig redigering

Förhandsgranskning före utskrift

QWERTY-tangentbord för enkel inmatning

Skriv ut upp till 18 mm breda etiketter

Anslutningsbar märkmaskin  
för ditt kontor

Lagra upp till 70 etiketter för snabba utskrifter
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Tålig TZe-tape från Brother
Vår laminerade TZe-tape är specialdesignad för märkmaskinerna i P-touch-
serien. Rigorösa tester bevisar att de klarar även tuffast tänkbara utmaningar. 
Deras enastående motståndskraft mot vatten, nötning, kemikalier och extrema 
temperaturer ger god läslighet över tid. 

De är enkla att dela och fästa och finns i en mängd olika 
färger och dimensioner. Från standardlaminerade till matta och 
premiumlaminerade – det finns en TZe-tape för alla tänkbara behov. 
De är dessutom utformade för att fungera perfekt i din Brother 
P-touch-skrivare.



Se hela sortimentet av etiketter
www.brother.se/supplies



Miljöer och 
användningsområden

Hemmakontor 
/mindre kontor
Optimera hemmakontoret med en professionell 
märkmaskin från Brother. Märkmaskinerna PT-D410 
och PT-D460BT är kompakta och användarvänliga, och 
genererar tydliga laminerade etiketter som hjälper dig att 
lokalisera viktiga mappar, strukturera hemmakontoret, 
märka upp sladdar och kablar samt organisera i lådor och 
hyllor. Genom tydliga etiketter på hemmakontoret hittar du 
snabbt det du söker så att du kan öka produktiviteten och 
fokusera på dina arbetsuppgifter.

Exempel på 
användningsområden:
• Märkning av lådor
• Märkning av skrivmaterial
• Märkning av kontorsprylar
• Märkning av mappar
• Märkning av sladdar och kablar
• Märkning av hyllplan
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Kontoret
Modellerna PT-D460BT och PT-D610BT hjälper dig att 
maximera produktiviteten på kontoret genom att skapa 
en välorganiserad och smidig arbetsmiljö inom allt från 
mappstrukturer och resurshantering till organisering av 
kontorsytor och mötesrum. Dessutom kan du underlätta 
för besökare med hjälp av smidiga namnlappar och tydliga 
skyltar.

Exempel på 
användningsområden:
• Märkning av inventarier
• Märkning av personliga artiklar
• Namnskyltar
• Märkning av mappar
• Märkning av lådor
• Kontorsskyltar

Detaljhandel
Inom detaljhandeln är det viktigt att snabbt och 
tydligt kunna kommunicera produktinformation och 
specialerbjudanden till kunderna. Med modellen  
PT-D610BT kan du skriva ut QR-koder för självskanning 
samt tåliga streckkodsetiketter som effektiviserar din 
lagerhantering och hjälper dig att spåra och optimera 
försäljningen. Märkmaskinen PT-D610BT effektiviserar 
den löpande verksamheten, såväl i butiken som bakom 
kulisserna, och maximerar kundupplevelsen.

Exempel på 
användningsområden:
• Etiketter med produktnamn
• Etiketter med produktinformation
• Hyllplansetiketter
• Lageretiketter
• Skyltar
• Etiketter för utförsäljning/rabatter
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Program 
och appar

PT Editor 6.0*
Med den här helt nya, medföljande programvaran kan 
du skapa egna, specialanpassade etiketter med stor 
pixelprecision, genom att ansluta din etikettskrivare till 
PC:n via USB-kabel. PT Editor 6.0 innehåller uppdaterade 
funktioner, inklusive ännu fler specialdesignade mallar, 
utökade alternativ för siffror, datum och streckkoder, och 
ett förbättrat gränssnitt, som ger dig helt nya möjligheter 
att smidigt och enkelt designa dina etiketter precis som du 
vill ha dem.

Viktiga egenskaper:
•  Stort utbud av färdiga mallar för en mängd olika 

användningsområden för hemmakontor och företag.
•  Anpassningsbara mallar för flexibel redigering med 

över 1 200 symboler och fler än 30 typsnitt.
•  Hitta enkelt etiketter som du har skapat tidigare, 

eller ladda upp etiketter i Brothers redigeringsappar 
på mobilen.

•  Importera data från Excel och andra databaser 
direkt till etiketten. 

•  Skapa 1D- och 2D-streckkodsetiketter enkelt och 
smidigt.

•  Generera flerspråkiga etiketter med olika 
språksymboler via Unicode. 

• Anpassa etiketterna med din företagslogotyp.

* Lanseras Hösten 2022



Appen iPrint&Label
Brother iPrint&Label är en kostnadsfri app som gör det 
möjligt att enkelt och smidigt skriva ut etiketter via Apple 
iPhone, iPad eller android smartphones genom Bluetooth-
anslutning till en Brother märkmaskin. Skapa dina etiketter 
i designprogrammet P-touch Editor 6.0* och överför dem 
sedan till mobilen eller surfplattan för att skriva ut, spara 
eller redigera i mobilappen.

Viktiga egenskaper:
•  Helt anpassningsbar layout, inklusive möjlighet 

att lägga till rutor och linjer samt flytta, rotera och 
ändra storlek på objekt.

• Tillgång till färdiga mallar. 
• Hundratals symboler och clip-art.
• Lägg till bilder, foton och logotyper på din etikett.
• Lägg till streckkoder och QR-koder.  
 1D-streckkod
•  Förbättrat och moderniserat gränssnitt för ökad 

användarvänlighet, inklusive möjlighet att snabbt 
skriva ut sparade eller ofta använda etiketter för 
att spara tid. 

•  Importera kontaktuppgifter till etiketterna direkt 
från din enhet.

Google PlayApp Store
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Kontakt:

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.  
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00 
Fax: 031-734 12 50

Brother Sverige

brother.se


