PT-D210BP
Rotulador eletrônico PT-D210 com três fitas TZe231

Rotulador Eletrônico PT-D210BP
Com este pack de rotulador com 3
fitas inclusas você organiza facilmente
sua casa, seus arquivos, escritório,
papelaria, estantes e outros itens.

•

Inclui Rotulador PT-D210 e três fitas TZe231

•

24 metros de fita iniciais

•

14 estilos de fonte, 617 símbolos, 97 molduras

•

Crie etiquetas duradouras em segundos

“O pack PT-D210BP garante
que eu inicie minha organização
com tranquilidade, garantindo
24 metros de fita, o que
permite que minha casa seja
mantida organizada, além
de facilitar a localização de
coisas importantes, caixas de
armazenamento e outros itens
rapidamente.”

Rotulador Eletrônico PT-D210
Aumente sua eficiência garantindo que itens como pastas, prateleiras, armários, potes e até material
escolar estejam claramente identificados com uma fita TZe da Brother. O PT-D210 é portátil e compacto,
sendo ideal para uso no escritório ou em casa. Com uma grande variedade de modelos, tamanhos e
cores de fitas, identificar seus pertences nunca foi tão legal.

Alta velocidade de impressão
Economize tempo com
a velocidade de impressão
de 20mm/s

Adaptador de fonte AC
Economiza nos custos de
pilhas usando o adaptador
(não incluso).

Display Gráfico
Visualize facilmente os
símbolos e pré-visualize sua
etiqueta antes da impressão.

14 fontes, 10 estilos e
mais de 600 símbolos
Dê um toque pessoal às
suas etiquetas.

*Pilhas não inclusas

Design Compacto
Design projetado para se
encaixar facilmente em
suas mãos.

Personalize suas etiquetas
Desenvolva designs
únicos para melhorar sua
organização.

Sobre a fita TZe231
As fitas TZe231 Brother é laminada, além de resistente e durável. Esse tipo de etiqueta adesiva pode
ser usada em objetos expostos a diferentes temperaturas. Também apresenta ótima resistência a
diversos fatores, como água, sol, abrasão e produtos químicos.

8 metros em cada fita
Cada fita TZe231 do pack possui
8 metros, totalizando 24 metros,
que garantem uma organização
completa.

Resistência e segurança
Resistentes ao sol, chuva,
produtos químicos, abrasão e
temperaturas extremas.

Muito mais prática
Com os modelos de fita TZe a
identificação é muito mais prática.

Variedade de aplicações
A mesma fita pode ser utilizada em uma
grande variedade de itens, sendo útil para
organizar sua casa ou escritório.

Variedade de modelos de Fitas TZe - Projetadas para durar
As fitas laminadas TZe da Brother estão disponíveis em diversas cores, tamanhos e modelos.
A tinta de transferência térmica é colocada entre duas camadas protetoras de PET (filme de polietileno) deixando a
fita resistente a diversos tipos de superfície e condições extremas, como altas temperaturas (de -80º C até +150º C),
produtos químicos, líquidos, abrasão e luz solar.

AS
D
A
T
S
E
T
TREMO
X
ATÉ O E

Laminadas

Resistentes a
temperaturas
extremas

Resistentes
à água

Não
desbotam

Resistentes
à abrasão

Resistentes
a produtos
químicos

Película de
proteção fácil
de destacar

Identifique todos seus itens com as fitas TZe
Em casa, no escritório, na escola, na loja ou em outros locais de trabalho. Há muitos usos para nossos modelos de fitas
TZe de longa duração e durabilidade.

Especifícações Técnicas
Hardware
Velocidade de impressão
Resolução de impressão
Cortador

20mm/s
180dpi
Cortador Manual

Fonte de alimentação
Tipo de fita

6 x pilhas alcalinas AAA (não inclusas),
Adaptador AC (não incluso)
Fitas TZe de 3,5, 6, 9, 12mm

Tela de LCD

LCD com 15 caracteres

Memória de etiqueta

30 etiquetas de memória

Biblioteca de modelos
Numeração
Impressão em espelho
Impressão vertical
Pre-visualização
Desligamento automático
Carga Unitária
Idiomas

Software
Fontes embutidas		
14
Tamanho dos caracteres 3 tamanhos
Largura dos caracteres 3 tamanhos (extendido, médio,
		condensado)
Molduras		97
Sublinhado
		
Sim
Número de linhas (Máx.) 2 linhas
Alinhamento horizontal Etiquetas de comprimento automático:
		
Alinhamento à esquerda
		
Comprimento da etiqueta predefinido:
		
Alinhamento ao centro
Configuração do		
Sim (30-300mm)
comprimento da Etiqueta
Configurações		 Estreita, média, completa e impressão
de margem		
em cadeia

27 padrões de design
Sim (1-9)
Sim
Sim
Sim (em tempo real no display gráfico)
Sim
Sim (polegadas/mm)
20 línguas: (Inglês, Alemão, Francês,
Espanhol, Português, Italiano,
Holandês, Dinamarquês, Norueguês,
Sueco, Finlandês, Húngaro, Tcheco,
Polonês, Romano, Esloveno, Eslovaco,
Croata, Turco e Português do Brasil)

Itens inclusos
- Rotulador Eletrônico PT-D210
- 3 Fitas TZe231 de 12mm x 8 m preto sobre branco
- Guia do usuário

Suprimentos
3,5, 6, 9, 12mm

Fitas TZe

Peso e Dimensões
Dimensões
Peso

9,75cm (L) x 25,9cm (P) x 23,7cm (A)
1200g

Contato:

/brotheratyoursidebr

As imagens das etiquetas mostradas são apenas para fins ilustrativos e alguns aspectos podem não ser reproduzíveis neste modelo.
As especificações do produto podem estar sujeitas a alterações.
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