
Tiskárna štítků s USB a Bluetooth 
rozhraním pro vaše podnikání 

www.brother.cz 

PT-D610BTVP 



Tiskárna štítků s USB  

a Bluetooth rozhraním pro 
vaše podnikání 

Zdokonalte  své podnikání s profesionální tiskárnou 

štítků Brother. PT-D610BT určená pro velké kanceláře, 

maloobchod a širší firemní prostředí je kompaktní, 

snadno použitelná tiskárna štítků s přídavným 

Bluetooth rozhraním pro tvorbu profesionálních 

laminovaných štítků. PT-D610BT je ideální pro 

organizaci souborů a složek, správu majetku a tvorbu 

jmenovek návštěvníků v kanceláři, nebo pro předávání 

informací o produktech a tisk štítků pro sledování 

zásob v maloobchodu. 

PT-D610BTVP 

Důležité 

vlastnosti: 

• Tvořte štítky pomocí vestavěné klávesnice, stáhněte si aplikaci 

Brother iPrint&Label a spojte se s mobilním zařízením / tabletem, 

nebo se připojte k počítači přes USB pro další funkce návrhu štítků 

pomocí softwaru P-touch Editor. 

• Plně barevný podsvícený displej s vysokým rozlišením 

• Vysoká rychlost tisku a automatický odstřih pásky pro rozsáhlé úlohy 

• Vysoké rozlišení tisku pro čárové kódy, grafiku a loga při připojení k 

počítači 

• Uložení až 99 návrhů štítků pro rychlý opakovaný tisk 

• Tisk na pásky do šířky 24 mm 

• Součástí dodávky je kazeta s tiskovou páskou, napájecí AC adaptér, 

transportní kufřík a USB kabel 

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

model PT-D610BT uživatelsky přívětivý a navržený pro snadné použití, rychlé zadávání textu 

a optimální manipulaci. 
 

Rozšířené možnosti tvorby štítků 
Tiskárna štítků PT-D610BT je perfektní pro nejen pro samostatné použití, ale i pro připojení k 

chytrému telefonu nebo tabletu pro využití dalších funkcí návrhu štítků při spárování s aplikací 

iPrint&Label, nebo při tvorbě štítků pomocí softwaru Brother P-touch Editor s připojením k 

počítači přes USB port. Tyto aplikace poskytují rozšířené možnosti vytváření štítků nad rámec 

základního použití, včetně speciálně navržených hotových šablon a při tvorbě plně 

přizpůsobených štítků. Vložit můžete své vlastní logo, symboly, čárové kódy a mnoho dalšího. 
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Obecné Obsah balení 

• Tiskárna štítků 

• Napájecí adaptér 

• USB kabel (1m mikro) 

• Vzorek laminované TZe pásky 

s černým tiskem na bílém 

podkladu (24mm x 4m) 

• Transportní kufřík 

Podpora jazyků 
20 (čeština, slovenština, angličtina, 

němčina, francouzština, italština,  

polština, maďarština, slovinština,  

rumunština, chorvatština, španělština, 

portugalština, brazilská portugalština, 

holandština, dánština, norština, 

švédština, finština, turečtina) 

Tisk Maximální rozlišení 

180 dpi / 128 bodů 

Maximální rychlost 

tisku 

30 mm / sec 

Odstřih 

Automatický 

Typ odstřihu 

Nůžkový 

Šířky pásek 

3,5,  6,  9,  12,  18,  24 mm 

Maximální výška tisku 

18 mm 

Konstrukce Typ konstrukce 

Stolní tiskárna 

Barva krytu 

Černá 

Označení  

klávesy tisku 

Ikona 

Číslice 

Samostatné klávesy 

Počet kláves 

65 

Klávesnice 

QWERTY, QWERTZ, 

AZERTY 

Materiál kláves 

Pryž 

Displej Rozměr LCD 

80 mm x 30 mm 

Typ LCD 

Grafický 

(320 x 120 bodů) 

Podsvícení LCD 

Ano 

Náhled před tiskem 

Náhled na štítek, náhled 

před tiskem 

Zobrazení textu na LCD 

20 znaků x 2 řádky 

Napájení Baterie / 

akumulátory 

6 ks typ AA  

(LR6 / Ni-MH)  

nejsou součástí 

dodávky 

Automatické vypnutí 

napájení 

Napájecí adaptér 

(ne  / 1 / 2  / 4 / 8hod.) 

AA baterie 

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

Střídavý napájecí 

adaptér 

AD-E001A 

Rozhraní Připojení k PC 

Ano 

Rozhraní  

USB, Bluetooth 

Bluetooth 

Ano (5.0) 

Kompatibilita 
softwaru a 
aplikace 
(návrh štítků) 

Software 

P-touch Editor 

verze 6.0) pro Win 8.1/10/11 

Aplikace 
Brother 

iPrint&Label pro 

iOS a Android 

Rozměry a 
hmotnost 
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Jen tiskárna 

(Š) x (H) x (V) 

202 mm x 199 mm x 87 mm 

Hmotnost 

1,0 kg 

Sada s kufříkem 

Š) x (H) x (V)  
355 mm x 147 mm x 329 mm 

Hmotnost 

3,1 kg 



Kompatibilita  

s OS 
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Windows OS 

Win 8.1/10/11 
Mac OS 

Mac OS 10.15, 11, 12 

Software - znaky 

(tiskárna) 

Počet znaků (bez 

mezery) 

1 108 

Počet znaků s 

diakritikou 

146 

Počet symbolů 

900 

Výška znaků 
8 typů  (Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 

24 / 36 / 42 / 48 bodů) 

Šířka znaků 

5 typů  

(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2) 

Rámečky 

160 typů 

Podtržené písmo 

Ano  

(jeden ze stylů) 

Přeškrtnuté písmo 

Ano 

(jeden ze stylů) 

Čárové kódy 

9 typů 

CODE39, ITF 2/5, EAN13, 

EAN8, UPC-A, UPC-E, 

CODABAR, GS1-128 (UCC / 

EAN128 ), CODE128 

Fonty 

17 typů 

Helsinki, Brussels, Belgium, 

Florida, Los Angeles,  

San Diego, US, Calgary, 

Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, 

Germany, LetterGothic, 

Istanbul, Dortmund, 

CopperplateTMed 

Styl znaků 
17 typů (Normální / tučný / 

obrysový / stínový / plný / 

kurzíva / tučná kurzíva / 

obrysová kurzíva / stínová 

kurzíva / plná kurzíva / vertikální 

/ vertikální tučný /  podtržený / 

podtržený tučný / podtržený + 

kurzíva / podtržený + tučný + 

kurzíva / přeškrtnutý) 

Software - štítek 

(tiskárna) 

Textový buffer 

Maximálně 280 znaků 

Maximální počet řádků 

7  

Maximální počet bloků 

5 

Délka tabulátoru 

Ano 

Horizontální 

zarovnání 

Vlevo, na střed, vpravo, 

do bloku 

Vložení / přepis textu 

Jen vložení 

Nastavení  

délky štítku 

Ano (30 – 300 mm) 

Nastavení okrajů 

štítku 

malé, široké, řetězové 

okraje, tisk bez odstřihu, 

speciální páska 

Funkce tabulátoru 

Ano 

 

 
Formát řádku 

Ano 

 
Software - paměť Kapacita paměti 

(tiskárna) 280 znaků x 99 oblastí 

 

Software - tisk Tisk kopie (opakování) 

 
Tisk řady štítků 

 
Vertikální tisk 

(tiskárna) Ano (1 - 99) Ano (1 – 99 členů) Ano (v nastavení stylu znaku) 

Zrcadlový tisk Náhled před tiskem 

Ano Ano 

 
Software - formát Značení kabelů 

(tiskárna) Ano (v auto formátu) 

 
Rotace 

Ano (v auto formátu) 

Přednastavený formát 

175 typů 
Rotace a opakování 

Ano (v auto formátu) 

iOS 

14, 15 

Android 

8, 9, 10, 11, 12 

Minimální délka 

štítku 

30 mm 


