QL-500A
QL-560VP
QL-650TD
QL-1050

Široký sortiment tiskových rolí

QL-500A/560VP/650TD/1050
Profesionální řešení výroby štítků

Kontinuální papírové role
Umožňují výrobu samolepících štítků s uživatelem
definovanou délkou.

DK-22606 | 62 mm x 15,24 m

Papírové role štítků
Obsahují štítky s pevnými rozměry pro tisk sad bez
odstřihu. Z výsledného pásu se štítky jednoduše
sejmou.

DK-11208 | 38 mm x 90 mm

ostrý tisk

DK-11202 | 62 mm x 100 mm

Filmové role

DK-11241 | 102 mm x 152 mm

Speciální plastový povrch nabízí vysokou mechanickou
odolnost pro výrobu trvanlivých systémových,
informačních a výstražných štítků.

DK-11203 | 17 mm x 87mm
DK-11209 | 29 mm x 62 mm

DK-11204
17 mm x 54 mm

DK-11218
24 mm

DK-11219
12 mm

rychlost tisku
do

Technické údaje
Technické parametry
termální

DK-22214 12 mm/30,48 m

papírová

Maximální šířka pásky

62 mm (QL-500A/560VP/650TD)

DK-22210 29 mm/30,48 m

papírová

102 mm (QL-1050)

DK-22205 62 mm/30,48 m

papírová

59,0 mm (QL-500A/560VP/650TD)

DK-22211 29 mm/15,24 m

bílá filmová

98,6 mm (QL-1050)

DK-22212 62 mm/15,24 m

bílá filmová

Maximální délka štítku

3m

DK-22606 62 mm/15,24 m

žlutá filmová

Minimální délka tisku

25 mm

DK-22113 62 mm/15,24 m

průsvitná filmová

Rozlišení tisku

300 dpi
9 cm/sec (QL-500A/560VP/650TD)

Tiskové papírové role štítků

11 cm/sec (QL-1050)

DK-11201 29x90 mm/400 ks

Automatický odstřih

ano

DK-11208 38x90 mm/400 ks

široké adresy

Detekce použité role

ano

DK-11209 29x62 mm/800 ks

úzké adresy

Maximál. rychlost tisku

Interface
Rozměry (š x h x v) mm
Hmotnost

cm/sec

69

Tiskové kontinuální role

Tisková metoda

Maximální šířka tisku

11

tisk až
štítků za minutu
štítky do šířky

102

mm

standardní adresy

USB

DK-11202 62x100 mm/300 ks

poštovní štítky

RS-232 (QL-650TD, QL-1050)

DK-11203 17x87 mm/300 ks

databáze

146 x 196 x 152 (QL-500A/560VP/650TD)

DK-11204 17x54 mm/400 ks

univerzální štítek

170 x 220 x 147,5 (QL-1050)

DK-11207 58x58mm/100 ks

CD,VCD

1,3 kg (QL-500A/560VP/650TD)

DK-11241 102x152mm/40 ks

(jen pro QL-1050)

1,7 kg (QL-1050)
Napájení

230 V/0,9 A (QL-500A/560VP/650TD)

Typy čarových kódů

230 V/1,1 A (QL-1050)

Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF417
Code128, EAN128, QR Code, Micro QR, Data Matrix

Ideální značení
Systémové požadavky

Windows

Mac

Operační systém

2000 / XP / Vista

OS 10.1 - 10.7 (PowerPC), OS 10.4.4 - 10.4.7 (Intel)

Procesor

minimálně Intel Pentium 266 MHz

PowerPC nebo Intel

Paměť

minimálně 128 MB

Volný diskový prostor

minimálně 70 MB

• odesílané pošty
• ve skladech
• při výrobě obalů
• ve zdravotnictví
• v kancelářích

Kontakt:

Vždy na vaší straně
http://www.brother.cz
E-mail: info@brother.cz
Technické údaje v době tisku souhlasí. Brother je registrovaná ochranná značka firmy Brother Industries Ltd.
a názvy výrobků jsou registrovanými ochrannými značkami nebo značkami příslušných společností.

Programové vybavení pro každého uživatele
Vlastnosti
- vysoká rychlost tisku kvalitních samolepících štítků
- automatický odstřih
- samočistící termální tisková hlava
- velký výběr rolí štítků a kontinuálních rolí
QL-500A
• ruční odstřih
• připojení k PC přes USB port

QL-650TD
• automatický odstřih
• připojení k PC přes USB nebo RS-232 port
• přenos dat z PC do paměti QL
pro následný tisk bez připojení k PC

- jednoduché založení role pro tisk do přístroje
- možnost přímého řízení tisku pomocí ESC/P sekvencí

Čarové kódy – vybírat můžete ze 17 nejpoužívanějších průmyslových standardů.

- tisk z prostředí P-touch Editor nebo z jiné aplikace ve Windows

Databáze – V aplikaci Microsoft Excel nebo Access stačí myší označit část databáze
a kliknout na ikonu P-touch Editor instalovanou do panelu nástrojů. Vybraná část
databáze se automaticky přenese do P-touch Editoru pro tisk sady štítků.
Clip Arty a symboly – pro oživení štítků je k dispozici široká paleta symbolů a Clip
Artů přehledně setříděná do skupin.

QL modely vybavené širokou tiskovou hlavou
s velkým rozlišením jsou nejnovější produkty
v řadě profesionálních tiskáren samolepících
štítků Brother, které přinášejí nové možnosti
tvorby profesionálních štítků.
Přístroje QL posunují výrobu štítků na zcela novou úroveň. Ať již
potřebujete vyrobit jeden štítek, nebo celou sadu, nejrychlejší
a nejjednodušší cesta je tisknout přímo z návrhu ve vašem počítači
s možností automatického dávkového tisku vybraných částí databází.
Tento způsob je ideální pro tisk poštovních adres, informačních
a výstražných tabulek s textem, grafikou a čarovými kódy jak
v prostředí Windows, tak i z jiných systémů prostřednictvím ESC/P
sekvencí.

QL-1050
• automatický odstřih
• připojení k PC přes USB nebo RS-232 port
• připojení snímače dat a tisk bez připojení k PC

• tisk z vaší oblíbené aplikace - označíte oblast dat v aplikaci Microsoft Office
a kliknete na ikonu P-touch přidanou do panelů nástrojů
• tisk adres z aplikace Adresář QL
• tisk návrhu štítku z programu P-touch Editor
P-touch Editor je komplexní programové vybavení pro tvorbu štítků a archivaci jejich
návrhů. Volit můžete veškeré fonty které jsou součástí Windows a do návrhu vkládat
bitmapovou grafiku. Součástí instalace je i vkládání dalších objektů do návrhu štítku:

- programové vybavení pro návrh štítků v ceně dodávky

- výběr z velkého počtu fontů, symbolů a čarových kódů

QL-560VP
• automatický odstřih
• připojení k PC přes USB port

Brother dodává programové vybavení v ceně přístroje.
Pro modely QL jsou k dispozici tři programy, z nichž si zvolíte ten, který je
nejvýhodnější pro vaši tiskovou aplikaci:

Vyrábět štítky lze o délce 25 mm až 3 m a šířce do 62/102 mm. Role
se speciální povrchovou úpravou odolnou proti poškození
a podkladovou samolepící vrstvou s vysokou přilnavostí jsou
k dispozici buď jako kontinuální, nebo jako role štítků s pevnou
velikostí.

Dokonalé pro širokou škálu použití:
- tisk čarových kódů
- tisk poštovních adres
- výroba informačních a výstražných tabulek
- výroba popisek šanonů a kancelářských složek
- výroba visaček návštěvníků

Datum a čas – pro tvorbu štítků s časovými údaji je k dispozici funkce automatického
vložení datumu a času.

Řešení pro vyspělé uživatele
B-PACK SDK
Software Development Kit přidává tisk štítků do aplikace Windows.
Umožňuje programátorům vkládat text a čarové kódy do návrhu štítků
a tisknout je přes tiskový driver Windows.
Tento program naleznete ke stažení na http://solutions.brother.com
Tisk štítků bez použití počítače
Návrhy štítku z počítače můžete přenést do 36 pamětí přístroje QL-650TD
a tisknout je přímo z jeho panelu s výběrem 8 formátů.
Do paměti QL-1050 nahrajete z PC návrh štítku, přes sériový port pak
k tomuto modelu můžete připojit snímač dat (např. skener čarových kódů).
Sejmutý text nebo číslo čarového kódu se vloží do uloženého formátu štítku
pro přímý tisk nebo tisk řízený následnými tiskovými příkazy.

