
Cu P-touch H110 organizarea unui birou devine simplă și 
rapidă, etichetând eficient dosare, CD-uri, sertare, cabluri și 
obiecte personale

Portabil
Aparat de etichetat

H110 

•  Creați în câteva secunde etichete rezistente și clare
•  3 fonturi, 10 stiluri, 253 simboluri, 15 chenare
•  Include casetă de bandă de 12mm, negru pe alb
•  Tipărește etichete de 3.5, 6, 9 și 12mm

www.brother.ro

GARANŢIE 
3 ani  

prin înregistrarea pe 
www.brother.ro



“P-touch H110 este ajutorul 
meu în a menține biroul 
organizat: mă ajută să găsesc 
dosarele importante rapid, să 
știu mereu ce am în cutiile de 
arhivare și să am la îndemână 
informațiile importante”

H110 



Organizați biroul cu 
P-touch H110

P-touch 
etichete laminate – 
create să reziste

3 fonturi & 10 stiluri
Personalizați etichetele.

Ecran lizibil 
Funcție de previzualizare a etichetei.

15 chenare 
Personalizați etichetele adăugându-le 

chenare decorative.

Funcție de etichetare a cablurilor
Marcați echipamentele etichetând 

cablurile.

Tastatură QWERTY
Stilul familiar al tastaturii face scrierea 
textului simplă.

Design compact 
Construcția ergonomică îl face 

ușor de ținut în mână.

Măriți eficiența etichetând dosarele, bibliorafturile, sertarele, cutiile de arhivare și obiectele 
personale cu Brother P-touch. Aparatul portabil compact P-touch H110 este ușor de utilizat 
oriunde în birou. Putând fi folosit cu multe feluri diferite de benzi de etichete, P-touch H110 va 
deveni indispensabil. 

Benzile laminate TZe sunt alcătuite din șase straturi de material, rezultând o etichetă subțire și foarte 
rezistentă. Caracterele sunt formate cu cerneală transferată termic și păstrate între două straturi 
preotectoare de PET (film de poliester), care protejează textul de efectele umidității, abraziunii, 
temperaturilor extreme, substanțelor chimice și luminii soarelui. Etichetele au fost testate în condiții 
extreme demonstrându-se că au o calitate profesională și au fost create să reziste.

*Bateriile nu sunt incluse

Slot pentru adaptor AC
Nu depindeți de baterii, folosind 
adaptorul AC opțional.

Peste 250 de simboluri 
Prin utilizarea lor evidențiați mesajele.



Etichetare clară și 
durabilă cu Brother 
P-touch

PT-H110 Funcții / Specificații
Specificații echipament

Tipărirea etichetelor

Tipărește etichete cu lățime de până la 12mm

Înălțimea maximă a caracterelor 9mm

Rezoluție de 180dpi pentru texte lizibile, clare

Ecran LCD 16 caractere cu previzualizare reală

Alimentare cu 6 baterii x AAA (Alcaline LR03 sau acumulator HR03 Ni-MH)

Slot pentru utilizarea opțională a adaptorului AC

Tastatură QWERTY silențioansă 

Viteză mare de imprimare de 20mm/secundă

Cutter manual încorporat

Lungimea minimă a etichetei: 30mm | Lungimea maximă: 300mm

Imprimare 2 linii pe etichetă

Număr de copii: 1-9

Mod de tipărire în oglindă, pentru lipirea etichetelor pe interiorul geamurilor, doar cu folosirea benzilor transparente

Mod tipărire verticală pentru etichetarea bibliorafturilor

Crearea etichetelor

3 fonturi, 10 stiluri de text și 3 mărimi de caractere

253 simboluri

15 chenare decorative

Poate stoca în memorie până la 15 design-uri de etichetă

Funcții de marcare pentru identificarea fișelor și cablurilor

Dimensiune și greutate

111mm (L) x 204mm (l) x 58mm (î) | 0.40kg

Inclus în cutie

Aparat de etichetat portabil PT-H110

Casetă de bandă - negru pe alb, 12mm, 4m

Ghid de utilizare

Tipuri de bandă suportate 

Casetă de bandă TZe: 3.5mm-12mm

Accesorii opționale

Adaptor AC AD-24ES
Lamă de cutter TC4

Str. Sevastopol, nr. 13-17, sector1, București 
Tel: 0213117766
Website: www.brother.ro

Brother CEE Gmbh - Reprezentanța în RomâniaContact:

Toate specificațiile sunt corecte la momentul tipăririi. Brother este marcă comercială înregistrată a 
Brother Industries Ltd. Numele produselor companiei sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale respectivelor companii. Specificațiile de produs pot suferi schimbări.

Cabluri și prize – CD-uri și DVD-uri – Stick-uri USB – Echipament de birou – 
Bibliorafturi – Badge-uri de identificare pentru vizitatori – Compartimente pentru 
depozitare – Semnalizare – Corespondență și coletărie – Panouri de atenționare – 
Sertare și rafturi 

Pentru specificații detaliate și pentru a vedea 
gama de echipamente, vizitați:

www.brother.ro
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