PT-D600

เครื่องพิมพฉลากแบบเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดสําหรับมืออาชีพ
PT-D600
เครื่องพิมพฉลากชนิดตั้งโตะพรอมระบบเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซอฟตแวรออกแบบ
ฉลาก และจอสี

• จอแสดงผลสีขนาดใหญพรอมไฟพื้นหลัง
• แปนพิมพกวางแบบแปนพิมพคอมพิวเตอรสวนบุคคล (QWERTY)
• ฟงกชั่นการตัดฉลากอัตโนมัติ
• รูปแบบฉลากชนิดปรับแตงไดในตัวเครื่อง สําหรับงานพิมพฉลากทั่วไป
• สําหรับพิมพฉลากขนาด 3.5, 6, 9, 12, 18 และ 24 มม.
• รองรับการพิมพภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
LABELS THAT STICK.
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PT-D600
P-touch D600 สามารถพิมพฉลากที่คงทน สีไมจืดจางเมื่ออยูนอกอาคารดวยฟงกชั่นการพิมพฉลากในตัวที่ใชงานงาย หรือสามารถพิมพฉลากไดโดยตรง
จากคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ Mac ของคุณดวยซอฟตแวรออกแบบฉลาก P-touch Editor ซึ่งมีฟงกชั่นการทํางานครบครัน
จอ LCD สีขนาดใหญมีฟงกชั่นแสดงตัวอยางฉลาก มาพรอมแปนพิมพกวางแบบแปนพิมพคอมพิวเตอรสวนบุคคลชวยใหสรางฉลากที่มีสีสันและขนาดตางๆ
ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

ฟงกชั่นการตัดฉลากอัตโนมัติ

พิมพฉลากไดจากคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ
Mac ของคุณ

จอสีความละเอียดสูง

แบบอักษร 7 รูปแบบ: กรอบ 99 รูปแบบ
สัญลักษณกวา 500 รูปแบบ

ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลทั่วไป
ชนิดฮารดแวร
ชนิดแปนพิมพ
ชนิดจอ
จอ LCD
ภาษาในตัวเครื่อง
ระบบปอนเทป
ฟงกชั่นทําฉลากติดสายเคเบิ้ล
รูปแบบฉลาก

ตั้งโตะ
Qwerty พรอมแปนตัวเลข
LCD (มีไฟสองสวางพื้นหลัง)
จอ LCD ชนิดแสดงขอความได 20 ตัวอักษร x 3 บรรทัด
2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
มี
3 รูปแบบ (ฉลากพันสายเคเบิ้ล ฉลากติดสายเคเบิ้ลแบบชายธง
ฉลากติดฝาครอบ)
25 รูปแบบ

เครื่องพิมพฉลาก
ระบบการพิมพ
ความเร็วในการพิมพ
ความละเอียดในการพิมพ
การเลียนแบบการทํางาน
ขนาดความสูงสูงสุดในการพิมพ
ขนาดความยาวสูงสุดในการพิมพ
ที่ตัดเทป
การกําหนดความยาวเทป
ระบบตรวจสอบสีเทป
เทปที่มีใหมาพรอมเครื่อง
แบบอักษรสําหรับฉลาก
ขนาดอักษร
ลักษณะตัวอักษร

ระบบถายโอนความรอนโดยตรง
30 มม./วินาที
180 dpi (180 dpi x 128 dots)
โหมด Raster
18 มม.
300 มม.
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ/30 มม.-300 มม.
มี
เทปพิมพอักษร (TZe) แบบเคลือบพลาสติก
ขนาด 24 มม. x 4 ม. ตัวอักษตรสีดําบนพื้นขาว
7 รูปแบบ (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams,
LetterGothic, Sofia) หรือรูปแบบตามคอมพิวเตอรสวนบุคคล
8 ขนาด (อัตโนมัติ/6/9/12/18/24/36/42/48 pt)
หรือขนาดตามคอมพิวเตอรสวนบุคคล
11 รูปแบบ (ปกติ หนา มีแตเสนขอบ มีเงา ทึบ เอียง หนาและเอียง
มีแตเสนขอบและเอียง มีเงาและเอียง ทึบและเอียง แนวตั้ง แนวตั้ง
และเอียง) หรือรูปแบบตามคอมพิวเตอรสวนบุคคล

ความกวางของตัวอักษร

5 (x2, x3/2, ปกติ, x2/3, x1/2)

กรอบและพื้นหลัง
ตัวอักษรและสัญลักษณ
ระบบบอกเวลาและวันที่
หนวยความจํา
บารโคด

กรอบ 99 รูปแบบ
ตัวอักษร 684 ตัวอักษร/สัญลักษณ 545 รูปแบบ
มี
บัฟเฟอรขอความ 280 ตัวอักษร/บัฟเฟอรฉลาก 2,800 ตัวอักษร
9 รูปแบบ (CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, 651-128,
UPC-A, UPC-E, I-215, CODABA)
มี

การเรียงลําดับ/รูปแบบอัตโนมัติ

การขีดเสนใต
การพิมพหลายบรรทัด
การพิมพขอความซํ้า
การพิมพแบบกลับดาน
การพิมพขอความในแนวตั้ง
การแสดงตัวอยางการพิมพ

มี
7 บรรทัด
มี (1-99)
มี
มี (อยูในการตั้งคาลักษณะตัวอักษร)
มี (การแสดงตัวอยางฉลาก/ตัวอยางการพิมพ)

ซอฟตแวร
ซอฟตแวรที่ใหมา

Windows: P-touch Editor 5.0 ไดรเวอรเครื่องพิมพ
Mac: P-touch Editor 5.0 ไดรเวอรเครื่องพิมพ

การเชื่อมตอ
ระบบเชื่อมตอ
ระบบปฏิบัติการ

USB
Windows 7®/8® (32&64bit), 10® (32&64bit),
Vista® (32&64bit)
Mac OS X 10.6 หรือรุนที่สูงกวา

วัสดุการพิมพ
ชนิดเทป
ความกวางเทป

เทปเคลือบลามิเนต TZe, H6e, HS และเทปแบบไมเคลือบลามิเนต
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 มม.

นํ้าหนักและขนาด
ขนาด
นํ้าหนัก
ขนาดเมื่อรวมกลอง
นํ้าหนักเมื่อรวมกลอง

201 x 86 x 193 (ความกวาง x ความสูง x ความลึก) มม.
950 กรัม (ไมรวมเทปและถาน)
265 x 323 x 125 (ความกวาง x ความสูง x ความลึก) มม.
1.65 กก.

อุปกรณเสริม
แหลงจายไฟเสริม (ไมไดใหมากับตัวเครื่อง)

ถานขนาด AA 6 กอน

แหลงจายไฟ
ถาน (ไมไดใหมากับตัวเครื่อง)
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC
ปดเครื่องอัตโนมัติ

ถานขนาด AA 6 กอน (LR06/Ni-MH HR06 6 กอน)
(AD-E001) (ใหมากับตัวเครื่อง)
5 นาทีเมื่อใชถาน, 60 นาทีเมื่อเชื่อมตอ USB
8 ชั่วโมงเมื่อใชอะแด็ปเตอรไฟฟา AC

อื่นๆ
การรับรองมาตรฐาน Energy Star
การรับประกัน
รายการอุปกรณในกลอง

มี
1 ป สงเขาศูนยบริการ
PT-D600 คูมือการใชงาน สาย USB
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC (AD-E001)
เทป TZe-251 (สีดํา 24 มม./สีขาว 4 ม.)

ติดตอ:

บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 21 รสาทาวเวอร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th
www.brother.co.th
ภาพฉลากที่แสดงนี้ใชเปนเพียงภาพประกอบเทานั้น ผลิตภัณฑรุนนี้อาจไมรองรับรูปแบบการทํางานบางขอได
ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงได
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