Advanced Specification
Sheet
Datasheet:
PT-P950NW

Profesionální stolní
tiskárna štítků
s USB, bezdrátovým
a drátovým síťovým
rozhraním

Advanced Specification
Sheet
PT-P950NW
ZÁKLADNÍ
POPIS
VÝROBA V EU: ČERVEN 2016
10/100 Base TX drátové
síťové rozhraní pro sdílení
s více uživateli
Wi-Fi a USB rozhraní pro
tisk z PC / Mac a chytrých
telefonů / tabletů

Rychlost tisku
až 60mm / sec.

Šířka pásky až 36 mm
Výška tisku až 32 mm

Použití TZe pásek a HSe
trubiček kontinuální délky
NOVINKA: FLe páska
samostatných štítků pro
značení kabeláže
Odstřih a poloodstřih
štítků

Součást dodávky PT:
•
Napájecí adaptér
•
36 mm / 8 m TZe
kazeta (černý tisk
na bílé)
•
USB propojovací kabel

Další specifikace
Režim tisku šablon P-touch
• Návrh štítků v PC a nahrání do jednoho z 99
paměťových úložišť tiskárny štítků.
• Dále stačí odeslat textové příkazy spolu s textem
nebo data čárového kódu ze svého vlastního
softwaru.
• Tiskárna vloží text do návrhu štítku a vytiskne štítek

Výkonná editace štítku/ tiskový software
• Program návrhu štítků P-touch Editor součástí
dodávky
• Přidání loga a dalších speciálních symbolů.
• Zahrnuje průmyslový standard protokolů 1D a 2D
čárových kódů.
• Sloučení a tisk dat z Excelu, .csv, .txt, Access databází
a MSDE/SQL serverů pro tisk velkých dávek štítků v
jednom kroku.
Změny ve specifikaci a textu vyhrazeny

Tisk samostatných štítků
• Tisk FLe samostatných štítků (nelaminované)
• Použití pro nový typ kabelových praporků.

Volitelné příslušenství
• Volitelná akumulátorová základna a Li-ion
akumulátor zajišťují plně přenosné použití.
• Volitelný Bluetooth modul pro jednoduché
připojení k tabletům, chytrým telefonům a
bezdrátovým Bluetooth skenerům čárových
kódů.
• Volitelný dotykový panel s displejem pro
samostatný provoz bez nutnosti připojení k PC.
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PT-P950NW
SOFTWARE
/ FLe TAPE

P-TOUCH EDITOR

WINDOWS B-PAC SDK

P-touch Editor software je výkonný, ale
velmi jednoduchý k použití. Tvoří i
štítky čárových kódů a další speciální
samostatné štítky, nebo tiskne štítky
dávkově s propojením na data obsažená
v Excelu nebo csv / txt souboru.

Přidává výhody P-touch tisku štítků
přímo z vašeho stávajícího software,
nebo tvoří vaše vlastní uživatelské
aplikace návrhu štítků. Použitím b-PAC
SDK vaše štítky mohou obsahovat text,
čárové kódy, obrázky a loga.

Tisk šablon

NOVINKA: FLe PÁSKA - od 01.2017

Navrhněte si své rozložení štítku (šablona)
v P-touch Editoru, nahrajte jej do jednoho
z 99 paměťových úložišť. Dále zadejte
příkazy z vašeho programu nebo aplikace
pro výběr vhodné šablony a odešlete
data textu / čárového kódu do šablony
štítku a pak zahajte tisk.

PT-P950NW může tisknout na speciální
separátní štítky vhodné pro značení kabelů.
Po připevnění na kabel FLe štítek
má rozměry 45 mm x 21 mm s
výběrem bílé, žluté a zelené barvy.

Více informací získáte na https://online.brother.co.uk/developer/labelling-solutions
Změny ve specifikaci a textu vyhrazeny
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VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PA-BB-002

PA-BT4000LI

Akumulátorová základna pro PT-P950NW
a PT-P900W. Umožňuje tisk kdekoli
bez připojení k napájecímu zdroji

Vysokokapacitní lithium-ion
dobíjecí akumulátor pro
použití s akumulátorovou základnou.

Akumulátory lze jednoduše nabíjet
použitím napájecího adaptéru
dodávaného s tiskárnou štítků.

Vložení do akumulátorové základny
je rychlé a jednoduché.

Změny ve specifikaci a textu vyhrazeny
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VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PA-TDU-003

PA-BI-002

Dotykový panel s displejem je ideální pro
potravinářství, zdravotnictví a laboratoře.
Nahrajte návrh štítku do paměti s indikací
na tlačítku panelu. Jednoduše stiskněte
odpovídající tlačítko pro okamžitý tisk
štítku. Integrované hodiny umožní vložit
současné nebo budoucí datum a čas do
štítku – ideální pro “Spotřebujte do”
nebo “Vytištěno”.

Jednoduché připojení tabletů (ne -iOS)
a bezdrátových skenerů čárových kódů k
PT-P950NW využitím rozhraní Bluetooth.

Změny ve specifikaci a textu vyhrazeny

Umožňuje přímé jednoduše nastavitelné
a spolehlivé bezdrátové připojení.
Po připojení se zašlou příkazy pro tisk
štítků použitím šablon dříve nahraných
do paměti PT-P950NW.
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PT-P950NW SPECIFIKACE
Obecné
Carton contents

Language support

Barcode Protocols
Tiskárna štítků PT-P950NW
36 mm / 8 m TZe kazeta – černý tisk na bílé
Napájecí adaptér
USB kabel
Dokumentace
Angličtina, němčina, francouzština, italština,
čeština, slovenština, maďarština, polština,
holandština, španělština, portugalština,
dánština, norština, švédština, finština,
rumunština, slovinština, chorvatština

S obalem
Velkoobchodní balení

Supported

Kompatibilita software a aplikací

Rozměry a hmotnost
Bez obalu

CODE39 , ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8,
UPC-A, UPC-E, CODABAR ,CODE128,
GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code,
PDF417, Data Matrix, MaxiCode
RSS-14(Standard, Truncated, Stacked, Stacked
Omni), RSS-Limited, RSS Expanded(Standard,
Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode

118 (š) x 192 (h) x 146 (v) mm
1,51 kg
165 (š) x 266 (h) x 333 (v) mm
2,77 kg
282 (š) x 509 (h) x 355 (v) mm - 3 ks v balení
8,89 kg

Připojitelnost

P-touch Editor

PC / Mac

Aplikace iPrint&Label

iOS / Android

Aplikace Cable Label Tool iOS / Android

Paměť pro přenos šablony štítku

USB rozhraní

Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protocol)
Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)

Kapacita Flash paměti

6 MB

Drátová síť

10 Base-T/100 Base-TX

Paměťová úložiště

99 oblastí

Bezdrátová síť
Sériové rozhraní
(volitelně)
Bluetooth
(volitelně)
Podpora OS

Wireless Direct: IEEE802.11n
Režim Ad-Hoc: IEEE802.11b
Režim Infrastructure: IEEE802.11b/g/n
WPS 2.0
RS-232C (jen pro tisk příkazy ESC/P.
Vyžaduje volitelný sériový kabel)
Bluetooth 2.1+EDR / profily: SPP, OPP

Spotřební materiál
Tape types

TZe, HSe, FLe

Šířky pásek v kazetě

TZe/HGe: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm
HSe:
5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 23,6 mm
FLe:
21 mm (šířka) x 45 mm (délka)

Windows, Mac, iOS, Android

Volitelné příslušenství

Tisk
Tisková emulace

P-touch Raster, ESC/P, šablona P-touch

Li-ion akumulátor

Rychlost tisku

Až do 60 mm/sec.

Akumulátorová základna PA-BB-002

Rozlišení tisku

360 dpi

Bluetooth

PA-BI-002

Maximální šířka pásky

36,0 mm

PA-TDU-003

Maximální výška tisku

32,0 mm

Dotykový panel s
displejem

Délka štítku

Automatický plný odstřih a poloodstřih

Počet řádků na štítek

4 až 1000 mm

Vertikální tisk

Maximálně 17

Zrcadlový tisk

Ano

Počet kopií

Ano

Číselná řada

1 až 999 (šablona P-touch)
1 až 5 000 (P-touch Editor)

Délka štítku

1 až 999 členů (šablona P-touch)
1 až 5 000 členů (P-touch Editor)

Změny ve specifikaci a textu vyhrazeny

PA-BT-4000LI

Sériový propojovací kabel PA-SCA-001
Napájecí adaptér

AD9100ESA
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