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• Pakkaus sisältää verkkolaitteen, tarranauhan ja laukun
• Tulostaa jopa 12 mm leveille kestäville tarranauhoille
• Nopea, tulostaa 20 mm/s
• Grafiikkanäyttö helppoon kuvien muokkaukseen
• Voit luoda koristeellisia tarroja erilaisin kuvioin

Näppärä, tyylikäs ja helppokäyttöinen tarratulostin moderniin toimistoon 

Tarratulostin
Työpöytämalli

D210VP 



D210VP
“Merkitsimme asiakirjakansiot, 
arkistokaapit, hyllyt, USB-muistitikut 
ja monet muut asiat ja saimme 
toimistomme arjesta sujuvampaa.”



Korvaamaton työväline, jonka avulla toimistosi järjestys säilyy.

Laminoidut P-touch tarranauhat on suunniteltu kestämään

14 fonttia / 97 kehystä / 
yli 600 symbolia            
Persoonallisten tarrojen 
luomiseen.

Paikka verkkolaitteelle            
Toimii paristoilla* tai 

AD-24ES verkkolaitteella. 

Luo koristeellisia tarroja  
Valmiita tarramalleja moniin 

eri käyttötarkoituksiin.  

Grafiikkanäyttö            
Esikatselu ennen tulostusta. 

Kompakti kannettava laite                    
Erinomainen toimiston 
yhteiseksi tarratulostimeksi

Erittäin nopea tulostus

Aikaa säästävä 20 mm/s 
tulostusnopeus. 

Selkeästi merkatut tavarat löytyvät toimistosta nopeammin ja helpommin. Kätevä koko ja näppärä käyttöliittymä helpottavat ja 
nopeuttavat CD-koteloiden, asiakirjakansioiden, hyllynreunatarrojen, nimikylttien ja muiden tarrojen luontia. Eri levyisillä ja värisillä 
tarrakaseteilla P-touch D210VP-tarrat erottuvat edukseen.

Laminoidut Brother P-touch TZe-tarranauhat koostuvat kuudesta materiaalikerroksesta, joiden ansiosta tarranauha on ohut ja erittäin 
kestävä.  Merkit tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä kahden PET-suojakalvon väliin, joka suojaa tekstiä nesteiltä, hankaukselta, 
äärilämpötiloilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarranauhat on testattu ääriolosuhteissa, joten voit olla varma siitä, että korkealaatuiset 
tarranauhamme kestävät.

Laminoitu Lämmönkestävä Vedenkestävä Haalistumisen 
kestävä

Hankauksen 
kestävä

Kemikaaleja 
kestävä

Helposti irtoava 
suojapaperi

Voimakkaasti 
kiinnittyvä

*Pakkaus ei sisällä paristoja



Tutustu tarkempiin tuotetietoihin ja koko 
valikoimaamme, www.brother.fi

Kestävällä P-touch tarranauhalla merkityt asiat on helppo tunnistaa

Kotona, toimistossa, koulussa, myymälässä ja missä tahansa muussa työpisteessä on monia käyttökohteita kestävälle P-touch 
merkinnälle. Näistä yleisimpiä ovat:

Kaapelit ja pistokkeet - CD- ja DVD-kotelot - USB-muistitikut - Toimistokoneet - Asiakirjakansiot - Kulkukortit henkilökunnalle ja vieraille - 
Arkistokaapit - Kyltit – Postitukset - Ilmoitustaulut - Hyllyreunat – Puhelinvaihteen alanumerot.

Brother PT-D210VP Ominaisuudet / Tekniset tiedot
Yleistä

Pakkauksen sisältö
PT-D210 tarratulostin työpöydälle

12 mm leveä laminoitu tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja), 4 m

Verkkolaite

Erittäin nopea, tulostaa 20 mm sekunnissa.

Tuottaa selkeitä ja helppolukuisia tarratekstejä 180 dpi:n tarkkuudella. 

Maksimi tulostuskorkeus 9 mm.

Tarratulostus

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. All specifications correct at time of printing. Brother is a 

registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks 
of their respective companies. Label images shown are for illustrative purposes only and some aspects may not 
be reproducable on this model. Product specifications may be subject to change. E&OE.
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BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike 
SuomessaJälleenmyyjä:

Tulostaa jopa 2 riville.

Manuaalinen tarraleikkuri

Vakiotarran pituus 30-300 mm, kuvioitujen tarrojen pituus 30-999 mm.

Tulostaa tarrastasi jopa 9 kopiota, tai tulostaa 9 automaattisesti numeroitua tarraa.

Tarran luominen
Valittavana 14 fonttia, 97 kehystä ja 617 symbolia

Valittavissa 3 merkkileveyttä ja -pituutta.

Tekstin kohdistusvaihtoehdot vasen, oikea, keskitys & tasaus.

27 valmista tarrapohjaa, myös koristetarroja 

Muisti
Yksi tarra voi sisältää jopa 80 merkkiä.

 30 muistipaikkaa usein käytettävien tarrojen nopeaan tulostukseen. 

Kielet

Tuki 20 kielelle (englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, espanja, portugali, tanska, norja, ruotsi, suomi, tsekki, puola, unkari, romania, slovenia, kroatia, turkki, 
Brasilian portugali)

Mitat ja painot
157 (l) x 149 (s) x 68 (k) mm, paino 0,49 kg (ilman paristoja ja tarranauhaa) 

Lisävarusteet

AD-24ES verkkolaite

Tulostaa 3,5, 6, 9 ja 12 mm leveille kestäville TZe-tarranauhoille.

Helposti luettava 16 merkin grafiikkanäyttö (27 x 18 mm).
Ergonominen kosketusnäppäimistö tekee kirjoittamisesta nopeaa.
Verkkolaite AD-24ES sisältyy pakkaukseen, toimii myös kuudella AAA-paristolla
(LR03, HR03 NiMh, pakkaus ei sisällä paristoja)

Käyttöopas

Laukku edellä mainittujen kuljettamiseen


