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Tiskárna štítků připojitelná  

k počítači pro domácnost a 
kancelář 

Vybavte se profesionální tiskárnou štítků Brother.        

Model PT-D410 je kompaktní, snadno použitelná tiskárna, 

která produkuje profesionální laminované štítky pro 

označení důležitých souborů a složek, identifikaci vybavení, 

označení kabelů domácí kanceláře a pro uspořádání 

úložných boxů. Pokud si uděláte čas na pečlivé označení 

vaší domácí kanceláře, výsledkem bude přehledný 

pracovní prostor, který zvýší celkovou produktivitu a umožní 

vám plně se soustředit se na aktuální práci. 

PT-D410 

Důležité 

vlastnosti: 

• Tvorba štítků pomocí klávesnice přístroje, nebo po připojení k počítači  

    přes USB pomocí softwaru P-touch Editor s dalšími funkcemi návrhu štítků 

• Velký grafický displej pro zobrazení textu a rozvržení štítku před tiskem 

• Náhled na štítky před tiskem 

• Klávesnice QWERTY pro snadné zadávání textu 

• Tisk štítků z pásky o šířce až 18 mm 

Ideální pro samostatné použití 
S integrovanou QWERTY klávesnicí, velkým grafickým displejem s náhledem tisku je  

model  PT-D410VP uživatelsky přívětivý a navržený pro snadné použití, rychlé zadávání 

textu a optimální profesionální tvorbu štítků. 

 

Rozšířené možnosti vytváření štítků 
Tiskárna štítků PT-D410 je perfektní pro přímé samostatné použití, stejně jako pro připojení 

k počítači přes USB port, které nabízí další funkce návrhu štítků využitím programu Brother 

P-touch Editor. Můžete vytvářet štítky s vložením vlastních log,  

symbolů čárových kódů a další grafiku s využitím fontů počítače. 
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Obecné Jazyková podpora 
20  jazyků (čeština, slovenština, 

angličtina, němčina, francouzština, 

španělština, portugalština, 

portugalština, italština, 

holandština, dánština, norština, 

švédština, finština, maďarština, 

polština, rumunština, slovinština, 

chorvatština, turečtina) 

Rozměry a 
hmotnost 

Rozměry (š) x (h) x (v) 

187 mm x 178 mm x 72 mm 

Hmotnost  

0,76 kg 

Tisk Maximální rozlišení 

180 dpi / 128 bodů 

Maximální 

rychlost tisku 

20 mm / sec. 

Odstřih štítků 

Ruční (v přístroji) 

Typ odsřihu 

Nůžkový 

Šířky pásek 

3,5,  6,  9, 12, 18 mm 

Maximální  

výška tisku 

15,8 mm 

Konstrukce Typ  

Stolní model 

Barevné 

provedení 

Bílé 

Klávesy funkcí 

Popis ikonami 

Zadávání číslic 

Samostatné klávesy 

Počet kláves 

65 

Klávesnice 

QWERTY, QWERTZ, 

AZERTY 

Materiál kláves 

Pryž 

Displej Rozměr LCD  

58 mm x 21 mm 

Typ LCD 

Grafický  

(128 x 48 bodů) 

Typ náhledu návrhu 

Reálný 

Zobrazení textu na LCD 

16 znaků x 2 řádky 

Napájení 
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Baterie 

6 ks AA LR6 /  

6 ks Ni-MH 

(nejsou součástí 

dodávky) 

Automatické vypnutí 

AC adaptér: 

(za1 hodinu / 2 hodiny /  

4 hodiny / 8 hodin) 

AA baterie: 

(za 5 min. / 10 min. / 30 min.) 

AC adaptér 

AD-E001A 

Rozhraní Připojení k PC 

Ano 

Typ rozhraní 

USB 



Software pro 
návrh štítků 

Program 

P-touch Editor 

pro Win 8.1 / 10 / 11 

Kompatibilita 

s OS 

Windows OS 

Win 8.1 / 10 / 11 

Mac OS 

Mac OS 10.15, 11, 12 

Zadávaní znaků 

na tiskárně 

Počet znaků  

(bez mezery) 

908 

Počet znaků  

s diakritikou  

146 

Počet symbolů 

700 

Velikost znaků 
7 velikostí (Auto / 6 / 9 /  

12 / 18 / 24 / 36 / 42 bodů) 

Šířka znaků 

5 šířek (x2, x3/2, x1,  

x2/3, x1/2) 

Počet rámečků 

120 

Podtržený text 

Ano (jeden ze stylů písma) 

Přeškrtnutý text 

Ano (jeden ze stylů písma) 

Čárové kódy 

9 typů 

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, 

EAN8, UPC-A, UPC-E, 

CODABAR,  

GS1-128(UCC / EAN128 ), 

CODE128) 

Fonty 

15 fontů 

(Helsinki, Brussels, Belgium, 

Florida, Los Angeles, San 

Diego, US, Calgary, Atlanta, 

Adams, Brunei, Sofia, 

Germany, LetterGothic, 

Dortmund) 

Styl písma 

13 stylů 

(Normální / tučné / 

obrysové / stínové / plné / 

kurzíva / tučná kurzíva / 

obrysová kurzíva /  

stínová kurzíva /  

plná kurzíva / vertikální / 

podtržené / přeškrtnuté) 

Návrh štítků  

na tiskárně 

Kapacita textové 

vyrovnávací paměti 

Maximálně 280 znaků 

Maximální počet řádků 

5 řádků  

Maximální počet bloků 

5 bloků 

Minimální délka štítku 

30 mm 

Délka tabulátoru 

Ano 

Vodorovné zarovnání 

Vlevo, na střed, vpravo, 

celkové 

Vložení / přepis textu 

Jen vložení 

Formát řádku 

Ano 

Nastavení délky 

štítku 

Ano (30 – 300 mm) 

Nastavení okrajů štítku 

Malý okraj, široký okraj, 

řetězový, bez odstřihu, 

speciální páska 

Funkce tabulátoru 

Ano 

Paměť tiskárny 
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Počet pamětí 

50 x 280 znaků 

Typy tisku Kopiový tisk 

1 – 99 kopií 

Zrcadlový tisk 

Ano 

Vertikální tisk 

Ano ( nastavení ve 

stylu písma) 

Tisk řady 

1 - 99 členů 

Náhled před tiskem 

Ano 

Automatický 

formát 

Značení kabelů 

Ano (v auto formátu) 

Přednastavený formát 

30 typů 


