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PT-P700

Rotulador Eletrônico Conectável ao Computador para PC e Mac

8745210-6541265

Departamento
Criativo
Unidade #5

Em caso de perda, favor contatar John Smith
johnsmith@sampleaaa.com

Propriedade do Depto. de TI

DESPESAS DE VIAGEM

conect ividade simples

Fácil de Usar e Compartilhar
Não necessita instalação de software

O software embutido combina uma
poderosa funcionalidade com
facilidade de uso.
O PT-P700 é um rotulador com muitos recursos e fácil de usar.
É perfeito para escritórios multiusuários que buscam conectividade
simples e praticidade para criar rapidamente uma grande variedade
de etiquetas profissionais usando um computador. Embora seja ótimo
para a impressão de etiquetas individuais, é particularmente
adequado para impressão de etiquetas em série graças à sua
velocidade de impressão, sua opção "repetir impressão" e um sistema
de corte automático. E como não é necessário a instalação de
software ou driver, é ótimo para compartilhamentos ou para
ambientes restritos de TI.

Crie etiquetas para uma variedade de aplicações...
Etiquetas para Organizar & Identificar...

Etiquetas para uso Profissional...

Etiquetas para fins ilustrativos. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar.

Etiquetas para Proteger Seus Ativos...

Personalize etiquetas com fontes e logotipos do seu PC ou Mac.

Conectividade simples
O PT-P700 já possui um software de rotulagem
incluso que permite que você simplesmente plugue
em um PC ou Mac e comece a criar e imprimir
etiquetas. Aproveite a conveniência de criar
etiquetas na tela do seu computador.

Opções de design expandidas
Embora não seja necessária a instalação de
software para criar ótimas etiquetas, é possível
expandir a capacidade do PT-P700 utilizando o
software P-touch Editor Label Design▼. Aproveite a
funcionalidade adicional de imprimir códigos de
barras e etiquetas com informações armazenadas
em um banco de dados do Excel® ou Access®▲.

Ótimo para compartilhamento
O PT-P700 trabalha com uma variedade de sistemas operacionais, desta forma pode ser compartilhado com
facilidade dentro de um escritório. E como o software está embutido, não há necessidade de se preocupar
com a instalação de nenhum driver ou software após a sua desconexão.

Fonte de alimentação flexível

Utilize o cabo CA para ligar o aparelho para ser usado em uma mesa ou faça uso dele inteiramente portátil,
usando 6 pilhas AA (não inclusas).

Resumo das principais características:

‡

•

Não há necessidade de instalação de driver ou software - simplesmente
conecte o cabo USB incluso para começar.

•

Crie etiquetas duráveis de até 24 mm de largura (aproximadamente 1")
para uso interno ou externo.

SUPORTE
TELEFÔNICO

•

Personalize etiquetas usando fontes e gráficos do seu computador.

•

A velocidade super rápida de impressão e o corte automático oferecem apoio à uma
rotulagem eficiente.

durante a vida útil
do seu produto

•

O software de design de etiqueta incluso suporta recursos expandidos, como links para
um banco de dados▲ e impressão de código de barras▼.

•

Baixe modelos de estiquetas do Brother Cloud para adicionar à sua biblioteca do P-touch Editor‡ ♦

•

Alimentado por adaptador CA (incluso) ou 6 pilhas AA (vendidas separadamente).

•

1 ano de garantia limitada e suporte telefônico durante a vida útil de seu produto.

Necessita de conexão à internet. ♦ Utilizando a versão completa do P-touch Editor.

▲

Somente para Windows.

▼ Software/Drivers do Windows inclusos no CD-ROM.

Software/Drivers do Mac disponíveis gratuitamente para download.

Recursos de hardware:

Recursos de software:

Largura máxima da fita

24 mm

Software embutido

P-touch Editor Lite (Windows/Mac)

Cortador de fita

Automático

Número de fontes

Usa todas as fontes do seu computador

Velocidade máxima de impressão 20 mm/s (usando pilhas)

Número de estilos de fontes

Usa todas as fontes do seu computador

Número de tamanho de fontes

Dimensionável

Resolução máxima de impressão

Máximo de linhas de impressão

Variável

Número de símbolos

Usa todos os símbolos contidos no seu
computador

30 mm/s (usando adaptador de alimentação
CA incluso)
180 dpi

Comprimento máx. de impressão 18,1 mm
Tipo de alimentação

Adaptador de alimentação CA (incluso)
6 pilhas x AA (não inclusas)

Número de molduras

10◊ / 126♦

Interface

USB

Autonumeração

1-200, A-Z, a-z◊/ 1-5.000, A-Z, a-z♦

Repetir impressão

Até 200 cópias◊/ Até 5.000 cópias♦

Conteúdo da caixa:

Impressão vertical

Sim

Rotulador eletrônico PT-P700

Impressão em espelho

Sim

Fita inicial TZe laminada convencional preto sobre branco 0,94" (24 mm) x 13,1' (4 m)

Formatos automáticos

12 categorias (ou mais)♦

Adaptador de alimentação CA

Download de modelos de
etiquetas da Nuvem para
P-touch Editor

Sim‡♦

Banco de dados de impressão

Sim♦

Impressão de código de barras

Sim♦

Cabo USB
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Windows (CD-ROM)
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Mac (Download)
Manual de Configuração Rápida

Sistemas operacionais compatíveis Windows®8, Windows®7, Windows Vista®

Acessórios:
AD-E001

Mac® v10.6.8 - 10.8.x

Adaptador de alimentação CA (incluso)

Veja a lista detalhada de fitas compatíveis na próxima página.*
♦ Usando Versão Completa do Editor P-touch
◊ Usando P-touch Editor Lite
▲
Somente Windows®
‡ Necessita de conexão à internet
*Necessita aquisição adicional.
Etiquetas para fins ilustrativos. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar.

Sobre Nossas Fitas:
Fitas para diversas aplicações*
Escolha entre uma ampla variedade de fitas TZe utilize Fitas Laminadas Convencionais para a
rotulagem geral no local de trabalho, ou utilize
uma das muitas opções de fitas especiais para
identificação de fios e cabos, ou para adição de
sistema de segurança antiviolação. Há até mesmo
fitas termocolantes não laminadas para tecido para
aplicação em uniformes, roupas de cama e muito
mais. Fitas com folha de suporte bipartida permite
aplicações sem complicações.

Melhor performance de
etiquetas pelo design
O PT-P700 utiliza fitas da nossa
mais vendida família de fitas
laminadas TZe. O texto e as imagens impressas
na fita TZe são protegidas por uma fina película
transparente para resistir à água, graxa,
desbotamento, abrasão, calor, frio e outras
condições ao ar livre.

ROTULADOR ELETRÔNICO

Fitas Laminadas Convencionais:

As fitas laminadas convencionais colam praticamente em qualquer
superfície e são ótimas para diversas aplicações, internas ou externas.

Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem força de adesão muito maior que as fitas adesivas
convencionais,tornando-as ideais para superfícies texturizadas
irregulares e ásperas,metais lisos pintados, superfícies plásticas e
superfícies expostas a diversas condições climáticas.

TZe-111

6mm(0,23”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Transparente

TZe-211

6mm(0,23”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Branco

TZe-315

6mm(0,23”)x8m(26,2ft)Fita Branco sobre Preto

TZe-121

9mm(0,35”)x8m(26,2ft)Fita Branco sobre Transparente

TZe-221

9mm(0,35”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Branco

TZe-325

9mm(0,35”)x8m(26,2ft)Fita Branco sobre Preto

TZe-421

9mm(0,35”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Vermelho

TZe-131

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Transparente

TZe-135

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Branco sobre Transparente

TZe-231

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Branco

TZe-232

12mm(0,47”)x8m(26,2ft) Fita Vermelho sobre Branco

TZe-334

12mm(0,47”)x8m(26,2ft) Fita Dourado sobre Preto

TZe-335

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Branco sobre Preto

TZe-631

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Amarelo

TZe-141

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Transparente

TZe-145

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Branco sobre Transparente

TZe-241

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Branco

TZe-242

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco

TZe-243

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Azul sobre Branco

TZe-344

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Dourado sobre Preto

TZe-345

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Branco sobre Preto

TZe-441

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Vermelho

TZe-FX231

12mm(0,47”)x8m(26,2 ft)Fita ID Flexível Preto sobre Branco

TZe-541

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Azul

TZe-FX631

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo

TZe-545

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Branco sobre Azul

TZe-FX241

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita ID Flexível Preto sobre Branco

TZe-641

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Amarelo

TZe-FX251

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita ID Flexível Preto sobre Branco

TZe-741

18mm(0,7”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Verde

TZe-FX651

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo

TZe-B41

18mm(0,7”)x5m(16,4ft)Fita Preto sobre Laranja Fluorescente

TZe-151

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Transparente

TZe-251

24mm(0,94”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Branco

TZe-252

24mm(0,94”)x8m(26,2ft)Fita Vermelho sobre Branco

TZe-354

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita Dourado sobre Preto

TZe-355

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita Branco sobre Preto

TZe-451

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Vermelho

TZe-651

24mm(0,94”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Amarelo

TZe-B51

24mm(0,94”)x5m(16,4ft)Fita Preto sobre Laranja Fluorescente

Fita para Tecido Termocolante:

Esta fita pode ser fixada com ferro de passar.
TZe-FA3

TZe-S211

6mm(0,23”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte

TZe-S121

9mm(0,35”)x8m(26,2 ft)Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte

TZe-S221

9mm(0,35”)x8m(26,2ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte

TZe-S621

9mm(0,35”) x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte

TZe-S131

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte

TZe-S135

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Branco sobre Transparente, Adesivo Extraforte

TZe-S231

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte

TZe-S631

12mm(0,47”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte

TZe-S141

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte

TZe-S241

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte

TZe-S641

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte

TZe-S941

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte

TZe-S151

24mm(0,94”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte

TZe-S251

24mm(0,94”)x8m(26,2ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte

TZe-S651

24mm(0,94”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte

TZe-S951

24mm(0,94”)x8m(26,2ft)Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte

Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Esta fita oferece soluções de rotulagem para superfícies texturizadas,
bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

Fita Adesiva de Segurança:

Esta fita apresenta um adesivo revelador especial.Se for removida,
deixa na superfície uma marca enxadrezada.Ótima para controle de
ativos.
TZe-SE4

18mm(0,7”)x8m(26,2ft)Fita de Segurança Preto sobre Branco

Fita para Scrapbooking (Acid-Free)^:

Fitas laminadas livres de ácidosão seguras para marcar fotos,
scrapbookinge outros materiais foto sensíveis.
TZe-AF131

12mm(0,47”)x8m(26,2 ft)Fita Acid Free Preto sobre Transparente

TZe-AF231

12mm(0,47”)x8m(26,2 ft)Fita Acid Free Preto sobre Branco

12mm(0,47”)x3m(9,8ft)Fita para Tecido Azul Marinho sobre Branco

Procure por:

^ A afirmação de que o adesivo é “acid free” (livre de ácido) e/ou "photo safe" (seguro para foto) são baseadas nas seguintes informações: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos nos Testes de Atividade Fotográfica da ISO14523 e testes de
ph-não ácidos da TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após retirada do papel de apoio.
As imagens são meramente ilustrativas. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows Vista,Windows e o logotipo Windows
são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo do Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as especificações aqui
mencionadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

