PT-P750W

เครือ่ งพิมพฉลากขนาดกะทัดรัด สัง่ พิมพ
ผานระบบไรสาย
สรางฉลากไดหลากหลายรูปแบบอยางมืออาชีพภายในเวลา
สัน้ ๆ โดยใชจอคอมพิวเตอรและคียบ อรด เหมาะกับงาน
พิมพฉลากแบบชุดเดียว และยังตอบโจทยการพิมพฉลาก
จํานวนหลายชุดไดอยางดีเยีย่ มดวยความเร็วใน
การพิมพถงึ 30 มม. ตอวินาที

•
•
•
•
•

ใชงานรวมกันไดหลายคนในเครื่องเดียว
รองรับทั้งระบบ Windows และ Mac
สั่งพิมพจากอุปกรณพกพาไดโดยตรง
นําไปสรางแอพพลิเคชั่นไดงาย
เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลแบบไรสายระยะใกล (NFC)

LABELS THAT STICK.
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ฉลากเคลือบลามิเนต P-touch ออกแบบมาเพือ่ ความคงทนสูงสุด
TZe เทปเคลือบลามิเนต P-touch จากบราเดอรผลิตจากวัสดุทั้งหมดเจ็ดชั้น จึงใหความทนทานสูงแมจะมีเนื้อบาง มีการเคลือบหมึกนําความรอนระหวางเทปกาว PET
(โพลีเอสเตอรฟลม) ทั้งสองชั้นเพื่อปองกันความเสียหายเนื่องจากของเหลว รอยขีดขวน สภาพอุณหภูมิ สารเคมี และแสงแดด ฉลากทุกตัวไดรับการทดสอบ
อยางหนักจึงมั่นใจไดในฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใหความทนทานสูงสุด
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เครื่องพิมพฉลาก PT-P750W มาพรอมกับฟงกชั่นการเชื่อมตอที่ใชงานสะดวก ตอบโจทยทุกสภาพแวดลอมการทํางานไมวาจะ
มีผูใชคนเดียวหรือหลายคน
PT-P750W คือเครื่องพิมพฉลากประสิทธิภาพสูง ทั้งยังใชงานงายซึ่งผูใชสามารถเชื่อมตอกับเครื่องพิมพไดพรอมกันหลายคนผานเครือขายไรสาย สั่งพิมพจาก
อุปกรณพกพาระบบ iOS ของ Apple® และอุปกรณระบบ AndroidTM หรือเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงานไดโดยใชสาย USB ที่ใหมา
เครื่องพิมพฉลาก PT-P750W จะชวยใหผูใชบนเครือขายไรสายสรางฉลากไดหลากหลายรูปแบบอยางมืออาชีพภายในเวลาสั้นๆ โดยใชจอคอมพิวเตอรและคียบอรด
จึงเหมาะกับงานพิมพฉลากแบบชุดเดียว และยังตอบโจทยการพิมพฉลากจํานวนหลายชุดไดอยางดีเยี่ยมดวยความเร็วในการพิมพถึง 30 มม. ตอวินาที คุณสมบัติ
การพิมพซํ้า และฟงกชั่นการตัดฉลากครึ่งหนึ่งอัตโนมัติหรือการตัดฉลากอัตโนมัติซึ่งชวยประหยัดเวลาได

เชื่อมตอไดหลายรูปแบบ
ผูใชสามารถเชื่อมตอกับเครื่องพิมพฉลาก
PT-P750W ไดพรอมกันหลายคน ผาน
เครือขายไรสาย 802.11b/g/n หรือใช
สาย USB ที่ใหมากับตัวเครื่อง

สะดวกตอการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ใชงานในลักษณะรหัสเปด (Open Source)
ผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงสามารถเพิ่ม
คุณสมบัติการพิมพฉลากลงในแอพพลิเคชั่น
ของตนเองในระบบ iOS และ Android ได
อยางงายดาย

การพิมพดวยความเร็วสูง
เครื่องพิมพฉลาก PT-P750W ใหความเร็วใน
การพิมพสูงถึง 30 มม. ตอวินาที

การสั่งพิมพจากอุปกรณพกพา
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Label ลงใน
อุปกรณระบบ iOS ของ Apple หรืออุปกรณ
ระบบ Android ไดโดยไมเสียคาใชจาย

ซอฟตแวรติดตั้งพรอมใชงาน
มีซอฟตแวรพิมพฉลากติดตั้งมาใหพรอม
คุณจึงสามารถเริ่มใชงานไดทันทีเพียงเชื่อมตอ
สาย USB เขากับเครื่อง PC หรือ Mac

ดีไซนหลากหลายรูปแบบ
ตอยอดศักยภาพของเครื่องพิมพฉลาก
PT-P750W ดวยซอฟตแวร P-touch Editor
Label Design ซึ่งใชไดโดยไมมีคาใชจาย

คุณสมบัติอื่นๆ

เลือกใชแหลงจายไฟไดหลายรูปแบบ
สามารถใชสายไฟ AC ที่ใหมากับตัวเครื่องหรือถานขนาด
AA 6 กอน7 จายไฟใหกับเครื่องพิมพฉลาก สําหรับ
การใชงานที่โตะ5 หรือใชแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใหมากับตัวเครื่อง
สามารถชารจไฟไดเพื่อใหเคลื่อนยายไดสะดวก
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PT-P750W
ชวยจัดระเบียบภายในที่ทํางานดวยการติดฉลากที่ชัดเจน คุณภาพสูง และทนทานที่เครื่องใชสํานักงาน แฟมเอกสาร ทรัพยสินของบริษัท ชั้นวางของ การใชปาย
ระบุสิ่งของ และปายชื่อที่ออกแบบเฉพาะ ทั้งหมดนี้เปนเพียงรูปแบบการใชงานสวนหนึ่งเทานั้น
ไมวาคุณตองการพิมพฉลากครั้งละชิ้นเดียวหรือรอยชิ้นก็มั่นใจไดวา P-touch PT-P750W จากบราเดอรจะชวยใหงานของคุณในทุกๆ วันราบรื่นไดประสิทธิภาพ
อยางที่ตั้งใจไว และยังมีเทปหลายสีหลายขนาดใหคุณเลือกใชไดตามตองการ

ฉลากสําหรับจัดระเบียบและระบุชื่อ

ฉลากสําหรับภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ

ฉลากสําหรับดูแลรักษาทรัพย์สิน

ขอมูลจําเพาะ
ฮารดแวร
ความยาวเทปสูงสุด
หนวยความจําในตัวเครื่อง
ที่ตัดเทป
ความเร็วในการพิมพสูงสุด
ความละเอียดในการพิมพ
สูงสุด
ขนาดความสูงสูงสุดใน
การพิมพ
แหลงจายไฟ
ระบบเชื่อมตอ
การรับรองมาตรฐาน
ENERGY STAR®

24 มม.
ไมมี
อัตโนมัติ (ครึ่งหนึ่งหรือแยกทั้งชิ้น)
20 มม./วินาที (เมื่อใชแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจได)
30 มม./วินาที (เมื่อใชอะแด็ปเตอรไฟฟา AC ที่ใหมากับตัวเครื่อง)
180 dpi (สูงสุด 180x360 dpi)
18.0 มม.
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC (ใหมากับตัวเครื่อง)
แบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจได (ใหมากับตัวเครื่อง)
ถานขนาด AA 6 กอน (ไมไดใหมากับตัวเครื่อง)
USB, ระบบไรสาย (802.11 b/g/n), NFC3, Wireless Direct
มี

คุณสมบัติซอฟตแวร
ซอฟตแวรในตัวเครื่อง
จํานวนแบบอักษร
จํานวนรูปแบบอักษร
จํานวนขนาดอักษร
จํานวนบรรทัดสูงสุดที่พิมพได
จํานวนสัญลักษณ
จํานวนกรอบ
การเรียงลําดับอัตโนมัติ
การพิมพซํ้า
การพิมพแนวตั้ง
การพิมพแบบกลับดาน
รูปแบบอัตโนมัติ
การดาวนโหลดแบบงานพิมพ
สําเร็จรูป (Template) จาก
ระบบ Cloud ลงใน P-touch
Editor
รองรับการพิมพบารโคด

P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
ใชแบบอักษร TrueType ทั้งหมด
ใชแบบอักษร TrueType ทั้งหมด
ไมจํากัด
ขึ้นอยูกับรูปแบบ
ใชแบบอักษร TrueType ทั้งหมด
10 /12611
1-200, A-Z, a-z /1-5000, A-Z, a-z11
สูงสุด 200 ชุด/ สูงสุด 5000 ชุด11
มี
มี
12 รูปแบบ (หรือมากกวา)11
รองรับ10 ,11

รองรับ11

รองรับการพิมพจาก
ฐานขอมูล
ระบบปฏิบัติการ

รองรับ11
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1,
Windows Server® 2008/2008 R2, Microsoft®
Windows Server® 2012/2012 R2
Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

การสั่งพิมพจากอุปกรณพกพา
รองรับเทคโนโลยี NFC
“Touch to Connect”3
รองรับการสั่งพิมพจาก
อุปกรณพกพา1
มีชุดพัฒนาซอฟตแวร
(SDK)

รองรับ
รองรับ (iPrint&Label)
มี (Windows®, iOS®, และ AndroidTM)

รายการอุปกรณในกลอง
เครื่องพิมพฉลากรุน PT-P750W
TZe เทปเคลือบลามิเนตมาตรฐานตัวอักษรสีดําบนพื้นขาว
ขนาด 24 มม. (ยาว 4 ม.)
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC
สาย USB
คูมือการใชงาน
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC AD-E001 (ใหมากับตัวเครื่อง)
แบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจได BA-E001 (ใหมากับตัวเครื่อง)
เมื่อใช P-touch Editor Lite
1. ตองเชื่อมตอผานระบบไรสายและดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นฟรี Brother Print&Label
เพื่อสั่งพิมพจากอุปกรณพกพาระบบ iOS ของ Apple หรืออุปกรณระบบ Android
2. ใชงานไดกับ Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2,
และ Mac OS X v10.7.5,
10.8x, 10.9x ดาวนโหลดซอฟตแวรออกแบบและไดรเวอรไดที่ support.brother.com โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
3. ดูรายละเอียดรายการอุปกรณพกพาที่รองรับไดที่ brother-usa.com/nfc
4. ชุดพัฒนาซอฟตแวร (SDK) สําหรับระบบ Windows iOS และ Android
5. ไมรองรับการสั่งพิมพจากอุปกรณพกพาเมื่อใชถาน AA
6. เมื่อใชอะแด็ปเตอรไฟฟา AC
7. ขายแยก
8. สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอรระบบ Windows/Mac ไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
9. การพิมพจากฐานขอมูลรองรับเฉพาะระบบ Windows
10. ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต
11. ตองติดตั้งซอฟตแวร P-touch Editor แบบ Full Version สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอรระบบ Windows®/Mac ไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

ติดตอ :

facebook.com/BrotherCommercialThailand

www.brother.co.th
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