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PT-D600VP
Stolní tiskárna štítků do 24 mm s připojením k PC

Specifikace:

Podsvícený barevný displej
s vysokým rozlišením
•Dobrá viditelnost textu,
funkce náhledu štítku před tiskem.

Qwerty klávesnice
• Standardní klávesnice umožňuje rychlé zadávání textů

Volba typu napájení
• Součástí dodávky je napájecí adaptér.

Pro napájení je možné použít také 6 AA baterií
(nejsou součástí dodávky).

Komfortní profesionální
automatický odstřih pásky
• Zvýšení efektivity práce
• Zabraňuje omylům při odstřihu pásky
• Přesné ostří jednotky odsřihu

Grafický barevný displej
s vysokým rozlišením

Qwerty klávesnice

Klávesa rychlé volby funkcí

Balení včetně napájecího adaptéru, 
USB kabelu a 24 mm / 4 m TZe kazety 
s černým tiskem na bílém podkladu.

Editace štítku na jednen pohled
• Náhled na štítek na displeji tak, 
jak bude vytištěn
• Uživatel vidí celý návrh štítku
během jeho tvorby
• Detekce barvy TZe pásky

Připojení k počítači
• Compatible with PT-Editor 5.1
• Windows & Mac drivers available

Vysoká rychlost tisku
• Maximálně 30 mm/sec.

Vysoké rozlišení tisku
• Zajištění ostrosti textu, grafiky a čárových kódů 
na tištěném štítku v režimu tisku z počítače.



Obecné

Obsah balení

PT-D600VP
24 mm / 4 m TZe kazeta
s černým tiskem na bílém podkladu
Napájecí adaptér
Dokumentace
kabel USB mini
Kufřík

Jazyková podpora
Čeština, slovenština, maďarština, polština, 
angličtina, němčina, francouzština a další
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Specifikace

Klávesnice 62 pryžových kláves QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Numerická klávesnice Ano - samostatné klávesy

Interface USB

Podpora 
operačních systémů

Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, 
Windows® 8, Mac OS/X 10.7 až 10.9.

Display type
Podsvícený barevný LCD  s vysokým rozlišením, 
funkce náhledu tisku

Kapacita / rozlišení 
displeje

20 znaků na 3 řádky / 320 x 120 bodů

Rychlost tisku Až 30 mm/sec.

Rozlišení tisku 180 dpi

Maximální výška tisku 18,0 mm

Odstřih Automatický plný odstřih

Délka štítku od 30 mm do 300 mm

Počet řádků štítku 7 (pro pásku o šířce 24 mm)

Vertikální tisk Ano

Zrcadlový tisk Ano

Kopie 1 až 99

Automatická řada Ano (1-99 členů řady)

Tvorba štítků

Fonty
14 / Helsinki, Brussels, US, Los Angeles,  San 
Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams,
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic

Styl písma
10 / normální, tučný, obrysový, stínový, plný, 
kurzíva, tučná kurzíva, obrysová kurzíva, stínová
kurzíva, plná kurzíva

Velikost písma 6, 9, 12, 18, 24, 36 , 42 a 48 bodů

Symboly 617

Rámečky 99

Čárové kódy
9 / CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128Rozměry a hmotnost

Bez obalu 201(š) x 192(h) x 86 mm (v) / 0,95 kg

S obalem 355 (š) x 147 (h) x 329 mm (v) / 3,00 kg

Obchodní balení 372 (š) x 466 (h) x 374 mm (v) 10,5 kg

Volitelné příslušenství

Baterie / akumulátory
6 ks AA alkalické baterie / 
dobíjecí akumulátory (LR6/HR6)

Napájecí adaptér AD-E001

Spotřební materiál

Typ kazety s páskou TZe

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

Paměť

Maximální počet znaků  
na štítek

2 800

Počet pamětí štítků 50 


