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Ứng dụng

P-touch là gì?
Thế nào là máy in nhãn P-Touch?
Máy in nhãn P-Touch là giải pháp in nhãn đơn giản & nhanh chóng giúp bạn sắp xếp, đánh dấu
và tối ưu hóa môi trường làm việc.

Ứng dụng của máy in nhãn?

Máy in nhãn P-touch giúp bạn thuận tiện trong quản lý tài liệu, thông tin kiểm kê tài sản
tăng cường độ an toàn trong môi trường làm việc thông qua các ứng dụng của sản phẩm

Điểm nổi bật của P-Touch là gì?
Chìa khóa thành công của P-Touch bắt nguồn từ chính những cuộn nhãn đa lớp
- với độ bền và thời gian sử dụng cực lâu. Nó hoàn toàn khác biệt so với việc viết tay
hay nhãn giấy in bằng máy in văn phòng.

Cấu Tạo Nhãn “TZ” Đa Lớp (Laminated)
Nhãn đa lớp (laminated) siêu bền
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn “TZ” được thiết kế để sử dụng cho các cặp hồ sơ, các bề mặt phẳng và các
bề mặt kim loại không có kết cấu, nhựa hay bề mặt kính. Nhãn “TZ” không bị ảnh hưởng bởi nước, dầu
mỡ, ánh sáng mặt trời hay các tác động cơ học, khả năng chụi được nhiệt độ cao hay môi trường lạnh bổ
sung thêm tính ưu việt của nhạn. Cấu tạo nhãn cực mỏng kèm theo lớp màng bảo vệ - Polyester

Cấu tạo
Nhãn TZ
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Nhập nội dung cần in

Kiểm tra lại nội dung
trước khi nhấn nút Print để in

Dễ dàng tháo lớp bảo vệ mặt mặt
keo phía sau để có thể dán lên bề
mặt bạn muốn

※ Hiện nay chỉ duy nhất Brother làm chủ được công nghệ tạo nhãn đa lớp (laminated) với lớp màng bảo vệ đặc biệt

Giới Thiệu Máy In Nhãn P-Touch
Đây là dòng máy cầm tay với thiết kế tối ưu và trọng lượng thấp, giúp cho người sử dụng dễ dàng mang theo
trong túi dụng cụ để sử dụng trong các điều kiện công việc bên ngoài. Những model này có thể cầm bằng 1 tay
và cũng khá dễ dàng để nhập dữ liệu thông qua bàn phím hay thiết bị khác
Chúng có thể tạo các nhãn có chất lương cao và cực bền. Bạn có thể sử dụng pin khi đi ra ngoài làm việc hay sử
dụng AC adapter được trang bị kèm theo. Ngoài ra, máy còn được trang bị cặp bảo vệ rất chắc chắn, nhỏ gọn
Dòng cầm tay chuyên nghiệp <Kết nối máy vi tính (PC)>

PT-7600
• Sử dụng nhãn có bề ngang
6mm - 12mm
• Cắt nhãn thủ công
• Kết nối và truyền dữ liệu từ
máy vi tính
• Cặp bảo vệ

Dòng máy văn phòng là điển hình về khả năng tạo ra các nhãn nhanh chóng, đơn giản và đang dạng
Chúng được thiết kế với bàn phím tiện dụng và một màn hình hiển thị lớn kèm theo rất nhiều các tính năng.
Lần đầu tiên và duy nhất chỉ có tại Brother máy in nhãn có bàn phím in được nội dung tiếng Việt mà không
cần kết nối với máy vi tính. Label Collection là giải pháp tiện lợi nhất để bạn có thể in các nhãn đã được thiết
kế sẵn bởi Brother với các nội dung thông dụng theo nhiều ngành nghề
Máy văn phòng <Không kết nối máy vi tính (PC)>

Máy văn phòng < Kết nối máy vi tính (PC)>

PT-1280 VN

PT-2730

• Sử dụng nhãn có bề ngang
6mm - 12mm
• Cắt nhãn thủ công
• Bàn phím Tiếng Việt

• Sử dụng nhãn có bề ngang
6mm - 24mm
• Cắt nhãn tự động
• Kết nối PC
• Màn hình LCD
• Label Collection
• In mã vạch (barcode)

PT-2030
• Sử dụng nhãn có bề ngang
6mm - 18mm
• Cắt nhãn thủ công
• Label Collection

Máy In Mã Vạch (Barcode)
Máy PT- 9700PC và máy PT-9800PCN có khả năng in mã vạch (barcode) trên nhãn TZ, HG và được thiết kế
để có thể in được các loại nhãn có độ bền cao. Độ phân giải in lên tới 360 dpi kèm theo là độ bóng cao và
nội dung in rõ ràng giúp cho nhãn này hoàn toàn phù hợp với việc in nhãn có nội dung có số serial được
sử dụng trong sản xuất, đánh dấu các bộ phận hay sản phẩm trong kho, nhãn quản lý chất lượng hay
quản lý tài sản, ngoài ra là để đánh dấu trong các môi trường làm việc khắc nghiệt.
PT-9800PCN
Máy in Mã vạch - Card mạng tích hợp

PT-9700PC
Máy in Mã vạch

Điểm nổi bật
Tốc độ in cực cao ( lên tới 80mm/s)
Chất lượng in hoàn hảo (lên tới 360 x 720 dpi )
Đa dạng các loại nhãn có thể in ( TZ:6mm-36mm / HG: 6mm-36mm)
Cắt nhãn tự động & cắt nửa độ dày nhãn
Chia sẻ lệnh in qua nhiều máy in khi in với số lượng lớn
Có thể sử dụng với phần mềm P-Touch Editor hay b-PAC (Free SDK-tool)
== Chỉ có trên PT-9800PCN ==
10/100 BASE-TX Wired Ethernet
P-touch Editor Lite LAN ( có thể chia sẻ với nhiều máy tính trong mạng nội bộ mà không cần cài drivers )

USB-A ( kết nối với máy quét cổng USB và in nhãn có nội dung mã vạch (barcode) theo như mẫu)

Ứng dụng trong môi trường khác nghiệt
•Tự động hóa
•Hàng không
•Máy tính / Điện tử
•Máy công nghiệp

Sản Xuất

•Nhà thuốc
•Thí nghiệm y khoa

Hóa Chất

•Thuốc

7A-E18
SW52A-18

Viễn Thông / Cáp

•Viễn Thông
•Đánh dấu cáp
•Kiểm soát mạng sản phẩm

Công suất sản xuất cao với lợi thế về
tốc độ in cao và các tính năng cơ bản
Tốc độ in cao hơn 4 lần so với nhãn TZ!! Tối đa 80mm/s
Tốc độ in

Tốc độ in lên tới 80mm/s khi sử dụng
nhãn HG(360dpi×180dpi). Ngay cả
khi in một số lượng lớn nhãn cũng
trở nên dễ dàng và nhanh chóng .
Bên cạnh đó, bạn có thể in với độ
phân giải cao 360dpi×720dpi
(20mm/s) khi cần thiết, đem lại cho
bạn khả năng in thật tốt nội dung
chữ, họa tiết và hình ảnh

20mm/s

Nhãn TZ

80mm/s

Nhãn HG
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by
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Hỗ trợ trên

Hỗ trợ trên

n

cao hơ

4 lần

Khả năng chống đổi màu cao là
điểm khác biệt in từng nhãn so
với hình thức in trực tiếp. Nó còn
thể hiện khả năng in linh động
các dãy số hoặc nhiều sản phẩm
hay khi in với số lượng nhỏ

Hỗ trợ phân quyền in và nâng cao hiệu quả sử dụng
Lệnh in có khả năng được chia sẻ giữa nhiều máy để có
thể in được số lượng lớn cùng một lúc
Tính năng này cho phép có thể tiết kiệm được nhiều thời
gian khi in một số lượng lớn nhãn thông qua các máy in
nhãn này

In Số Lượng Lớn
Kết nối trực tiếp với PC khi sử dụng cổng USB

Kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi để in mà không cần kết nối với PC

Hỗ trợ trên

Ðầu tiên dữ liệu được truyền vào máy in từ PC, sau đó kết nối thiết bị ngoại vi vào (ví dụ đầu đọc mã
vạch) máy thông qua USB hoặc RS-232C, tiếp đó có thể in nhãn với nhiều loại dữ liệu (chữ, mã vạch)
mà không cần kết nối với PC. Ðây là giải pháp in nhãn tiết kiệm, tiện lợi và đa dạng. Dữ liệu được đọc từ
thiết bị ngoại vi (ví dụ máy đọc mã vạch) có thể dễ dàng chuyển vào (dữ liệu chữ, mã vạch) và lưu trữ với
máy in nhãn P-touch 9800PCN.

Chuyển file mẫu từ PC sang
P-touch 9800PCN.
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1

Đọc mã vạch mẫu thông qua thiết bị quét
mã vạch và in ra với nội dung quy định bởi
mã vạch mẫu

3

Nhãn được in có nội dung phù hợp với
sản phẩm giúp quản lý đơn giản, nhanh
chóng và thuận tiện

※ Kết nối đầu đọc mã vạch với P-touch 9700PC (đầu đọc sẽ được cung cấp điện khi kết nối) thông qua cổng số (RS-232C).
Khả năng truyền dữ liệu tùy thuộc vào từng loại thiết bị

Kết nối với mạng LAN để in trong mạng nội bộ

Hỗ trợ trên

Nếu bạn có thể chia sẻ dữ liệu,thì không cần cài đặt phần mềm để in nhãn
Đầu tiên bạn cần sao chép P-touch Editor Lite LAN vào tập tin chia sẻ ở máy chủ, nhờ vậy, dù các máy còn lại
trong mạng nội bộ không cài đặt trình điều khiển (driver) thì chúng vẫn có thể thiết kế và in nhãn thông qua
việc sử dụng P-touch Editor Lite LAN trên máy chủ.

Thông tin nhãn HG
Tốc độ in tối đa lên tới 80mm/s.
Ngoài ra bạn có thể in với độ phân giải cực cao là
360dpi×720dpi khi cần thiết

Hộp Carton (5 cuộn nhãn)

Ứng dụng - Văn Phòng / Cá Nhân
Bất kể văn phòng của bạn có nằm trong một cao ốc chuyên nghiệp hay ở phía sau một nhà kho, nhãn
P-touch sẽ giúp bạn quản lý và sắp xếp mọi thức theo trật tự. Nhãn của Brother luôn đa dạng về màu
sắc và kích thước cho bạn thật nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, những model có khả năng kết nối với PC
còn cho phép bạn thêm và logo công ty hay hình ảnh hay in từ tập tin dữ liệu

Quản lý tài liệu

Nhãn P-Touch có thể được tạo theo danh mục nội
dung lưu trữ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp
các tài liệu này

HÓA ĐƠN

医 疗 保 险 缴 纳

Thông tin nhận dạng
cá nhân

Máy in nhãn P-Touch có thể tạo ra các nhãn có nội
dung và màu sắc theo từng cá nhân giúp bạn
kiểm soát các đồ vật của mình trong văn phòng

人Cương.Nguyễn
事行政部门
Brother International VIetnam

Kiểm kê
tài sản

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Vài model máy in nhãn P-Touch có sẵn tính năng in
nhãn cho cáp giúp bạn nhanh chóng thiết kết và in
các đoạn nhãn để dán lên các loại cáp được sử dụng
trong văn phòng của bạn.

WEB
Kí hiệu
văn phòng

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Nhãn đa lớp (laminated) P-touch là giải pháp tối ưu
để sử dụng trong kiểm kê và quản lý các t ài sản có
giá trị. Chỉ cần sử dụng máy in nhãn P-Touch để có
thể in ra các đoạn nhãn có nội dung là số serial hay
mã vạch và đính lên mọi vật dụng

PERSONNEL DIV.
Đánh dấu
dây cáp

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

WEB

Nhãn đa lớp chuẩn siêu dẻo

Sử dụng máy in nhãn P-Touch để xác định, đánh dấu,
mục đích và thông tin các vật dụng trong văn phòng

IN TRAY
*Các hình nhãn mang tính chất minh họa

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Ứng dụng - Dây & Cáp Điện / Hệ Thống Điện
Trong mảng công nghiệp dây và các thiết bị điện trên toàn thế giới, nhãn từ máy in nhãn P-touch với
nhiều màu sắc khác nhau luôn được sử dụng trên các bảng điều khiển, hộp chia điện hay trên các cộng
cáp điện giúp cho công việc quản lý thông tin dễ dàng hơn. Thêm vào đó, nhãn với độ dẻo cao sẽ được
dính hay quấn vòng quanh cáp điện để xác định với thông tin được in trên đó.

Đánh dấu
hộp chia điện

Các hộp chia điện này thường giống nhau. Cho nên
việc đánh dấu các điểm nối hay trên dây để tránh các
nhầm lẫn khi thao tác và kiểm tra

Đề xuất sử dụng nhãn đa lớp (laminated)
chuẩn (TZ-641)

Đánh dấu
bảng điều khiển

Sử dụng các nhãn có nội dung rõ ràng và dễ đọc để
đánh dấu các nút có hình dạng giống nhau giúp việc
hoạt động thuận tiện hơn.

MAIN
Đề xuất sử dụng nhãn đa lớp (laminated)
chuẩn (TZ-631)

LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3

LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3
LA(4)-3

Đánh dấu
dây & cáp

Nên sử dụng các model máy có thể kết nối với máy
tính có phần mềm đi kèm cùng các tùy chọn in nhãn
như: nhãn cờ, nhãn cuộn tròn, nhãn cho dây hay
cáp .v.v...

Đề xuất sử dụng nhãn đa lớp (laminated)
độ dẻo cao (TZ-FX641)

Ứng dụng - Dây & Cáp Mạng Viễn Thông
Ngoài các biểu tượng được tích hợp sẵn như điện thoại, fax hay mạng, máy in nhãn P-touch còn được
lựa chọn nhờ chất lượng cực cao và độ bền lớn. Nhãn đa lớp độ dính cao của P-touch được thiết kế để
có thể dễ dàng dính trên các bề mặt trơn, bề mặt có kết cấu và quan trọng là dính rất tốt trên các tấm
kim loại, máy chủ, bộ định tuyến, bộ chuyển đổi.

Hệ thống
Máy chủ
Mạng thông tin

Các nhãn có màu nổi (đỏ hay vàng) và bản rộng
thường được sử dụng vì dễ dàng tìm kiếm kể cả
trong các môi trường ít ánh sáng

172.1.100.201
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Cáp điện &
Nhãn thẻ

Đính nhãn cho các loại cáp thông qua việc sử dụng
máy in nhãn P-touch với tính năng nhãn thẻ
“flagging” hặc sử dụng phần mềm P-touch Editor
cho các model có khả năng kết nối vi tính

DB 1
Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao

B11

B11

B11

B11

B11

B11

B11

B11

Tính năng in độc đáo từ brother kết hợp với chất
liệu nhãn đặc biệt cho phép bạn dễ dàng đánh dấu
các cuộn dây với độ bền cực cao

B11

Dây mạng &
Nhãn cuốn

Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao

*Các hình nhãn mang tính chất minh họa

Ứng dụng - Nhà Hàng / Khách Sạn
Sử dụng máy in nhãn để tạo ra các bảng tên chuyên nghiệp nhanh chóng với chi phí rất thấp. Đối với
các máy có khả năng kết nối với PC, bạn còn có thể thêm vào logo công ty bạn cùng với các nội dung
hay hình ảnh khác. Rất thuận tiện trong việc sử dụng trong quản lý phòng, dịch vụ ăn uống, hay cả các
thông báo phòng. P-touch là giải pháp hoàn hảo để bạn tạo cho khách hàng ấn tượng từ sự chuyên
nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên

Bảng tên
nhân viên

Thật đơn giản để có thể tạo ra một bảng tên chuyên
nghiệp. Chỉ đơn giản là in tên của bạn và dán lên
trên bảng tên bằng kim loại. Bạn cũng có thể dễ
dàng thay thế các tên khác nhau trên các bảng tên,
nhờ vậy bạn không phải chi nhiều tiền để làm bảng
tên cho từng người.

LISA SMITH
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Nhà hàng hay
Quán cafe

Tại các nhà hàng, quán cafe, cửa hàng đồ ăn nhanh,
nhãn P-touch giúp bạn dễ dàng sắp xếp và quản lý
mọi thứ rõ ràng và ngăn nắp

COFFEE
Nhãn đa lớp (laminated)chuẩn

Vật dụng
Khách sạn

Sử dụng máy P-touch để có thể thông tin rõ ràng
về số phòng, số liên hệ hay các thông tin quan
trọng khác cho khách hàng

Room：2903
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

*Các hình nhãn mang tính chất minh họa

Ứng dụng - Y Tế / Phòng Thí Nghiệm
Trong một môi trường bao gồm nhiều yếu tố liên quan như hóa chất,sự va chạm, nhiệt độ khắc
nghiệt, độ ẩm, thì điều cực kì quan trọng là các chai lọ, hộp đựng hay giỏ đồ cần được đính bằng một
loại nhãn chụi được trong các điều kiện khắc nghiệt trên. Nhãn P-touch đã được chế tạo và thử
nghiệm để chống lại hao tổn hay bào mòn bởi các yếu tố tác động trên.

Giỏ/Ngăn
đựng đồ

Sử dụng nhãn với các màu sắc khác nhau để dễ dàng
đánh dấu các lọ thuốc có hình dạng giống nhau. Bạn
có thể in nhãn có nội dung ngày tháng, mã vạch cho
bất kì chủng loại thuốc nào.

HEPA + B
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Chai / Lọ
thí nghiệm

Các loại nhãn P-touch giúp bạn dễ dàng xác định
chủng loại của các dung dịch được đựng trong các
ống / lọ thí nghiệm - dữ liệu kiểm tra, thông tin
kiểm soát hay các thông tin cần thiết khác. Nhờ là
loại nhãn đa lớp nên bạn có thể thoải mái chùi rủa
mà không bị tróc hay trôi mất nội dung

RH-9387/05
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Thông tin
chỉ dẫn
đặc biệt

Hiển thị rõ ràng các bước hướng dẫn sử dụng, chú
thích hay các ghi chú an toàn nhờ sử dụng nhãn
P-touch giúp bạn tăng tính an toàn trong hoạt
động y tế

Operating procedure:
1. Place arm into the sleeve.

(With elbow at the recess inside the sleeve)

2. Press key to start testing.

(Start/stop with one key)
3. Finish testing and read out data. Wait for
30-50 seconds until the test automatically
completes.

Operating procedure:
1. Place arm into the sleeve. (With elbow at the recess inside the sleeve)
2. Press

key to start testing. (Start/stop with one key)

3. Finish testing and read out data. Wait for 30-50 seconds until the test
automatically completes.

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

*Các hình nhãn mang tính chất minh họa

Ứng dụng - Trường học / Thư Viện
Thông tin trên nhãn chính xác giúp kiểm soát mọi thứ dễ dàng, ngăn nắp và công việc của bạn
cũng trở nên trôi chảy hơn... từ lớp học, phòng máy tính cho đến phòng quản lý, thư viện, cho
đến các phòng ban trong mảng giáo dục & đào tạo.

Vật dụng
giáo dục

Hệ thống máy in nhãn P-touch cung cấp cho bạn giải
pháp máy in nhãn linh hoạt với độ bền cao. Nhờ vậy,
bạn có thể dễ dàng kiểm kê, sắp xếp các vật dụng học
tập đơn giản hay công nghệ trong lớp học. Với sự đa
dạng về màu sắc, kích thước và các biểu tượng tích hợp
trong máy, bạn có thể dễ dàng tạo ra các nhãn cho
riêng mình để có thể quản lý mọi thứ.

CHALK
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Kiểm kê
tài sản

Nhãn có nội dung in mã vạch hay nhãn bảo mật để
hỗ trợ bạn trong công tác an ninh, quản lý các tài
sản trong trường như đồ dùng trong dạy học, máy
tính, sách.

Division

Sales & Marketing Div.

Date

October 26, 2010

Code
Brother International Corp.

Tài sản
thư viện

Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Sử dụng nhãn in P-touch để có thể đánh dấu, kiểm soát
và kiểm tra toàn bộ các tài sản trong thư viện thường
được cho học sinh/ sinh viên mượn cho nhu cầu học tập
như sách, tài liệu. Và một khi bạn đã sử dụng nhãn in
P-touch, bạn sẽ luôn yên tâm về độ bền, bám dính.

822.3
SHA
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

*Các hình nhãn mang tính chất minh họa

Ứng dụng - Sản Xuất / Kho Hàng
Hệ thống máy in nhãn P-touch luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho giải pháp tạo nhãn chất lượng cao
với chi phí thấp trong các kho hàng hay xưởng sản xuất. Nhãn P-touch đã được kiểm nghiệm để đáp
ứng các tiêu chuẩn về nghiêm ngặt trong sản xuất bao gồm độ chụi đựng hóa chất, nhiệt độ khắc
nghiệt, hay các tác động cơ học

Kệ
chứa hàng

Sử dụng 1 trong 16 loại mã vạch có trong phần mềm P-touch
Editor cho nhãn của bạn - nhờ vậy bạn sẽ dễ dàng xác định
thông tin qua đầu đọc thẻ nhớ và kiểm soát hàng hóa hiệu
quả hơn. Một vài mẫu máy P-touch còn tích hợp sẵn mã vạch
trong máy giúp cho bạn có thể bất kì khi nào và lúc nào.

BRD9
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Dấu hiệu
An toàn & Cảnh báo

Nhãn P-touch đa lớp có rất nhiều màu sắc (vd: cam,
vàng...) dùng để dánh dấu trên các ống dẫn, nhãn
thông tin an toàn, và các biển cảnh báo liên quan tới
an toàn trong sử dụng.

CAUTION
ACETONE
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn

Bảo dưỡng
và Bảo trì

Sử dụng nhãn Siêu dính cho khả năng dính tốt trên
các bề mặt kim loại như - tròn, có kết cấu hay không
bằng phẳng Tất cả các nhãn có khả năng chống bụi
bẩn, dầu nhớt, đất cát và ngay cả các dung môi công
nghiệp như acetone.

Brother (VN) Ltd.
Filter

RF014...B/B

Date of Purchase September 20th, 2010
Working Pressure 16 Bar max

BA

8400960-1-1

Nhãn đa lớp (laminated) độ dính cao

*Các hình nhãn mang tính chất minh họa

Chọn Nhãn Đúng với Nhu Cầu Của Bạn
Bề Mặt Độ Cong Lớn

Bề Mặt Phẳng

phẳng

Nhãn đa lớp (laminated)
chuẩn
Nhãn đa lớp (laminated)
độ dính cao
Nhãn đa lớp (laminated)
độ dẻo cao

phẳng

thô

thô

Bề mặt độ cong nhỏ
(dưới 8mm)

phẳng / thô

Nhãn an ninh
khuyến khích

được chấp nhận

Kết quả khuyến khích theo kiểm nghiệm nội bộ của Brother

không khuyến khích

Special Applications: For wrapping or flagging cylindrical shaped items, such as wires and cables, we recommend
TZFX Flexible ID Laminated Tape. For applying labels to fabric, we recommend TZFA Fabric lron-on Tape.

Các loại nhãn TZ
Nhãn đa lớp (laminated) chuẩn
Mô Tả
ỨNG DỤNG

8m

Ðộ bền chuẩn
Phù hợp cho các mục đích sử dụng trong nhà & ngoài trời
• Tập hồ sơ
• Thẻ thông tin
• Sách / tài liệu
• Bảng tên

Nhãn đa lớp (laminated) độ dẻo cao
Mô Tả
ỨNG DỤNG

8m

Công thức đặc biệt để dán lên bề mặt tròn hay dán 2 mặt nhãn với nhau
• Ống dẫn
• Dây & Cáp
• Công tắc điện, lọ, ống nghiệm • Thi công mạch điện

*Not suitable as an electrical insulator

Nhãn đa lớp (laminated) độ dính cao
Mô Tả
ỨNG DỤNG

8m

Độ dính cao gấp 2 lần độ dính của nhãn đa lớp chuẩn
• Môi trường khắc nghiệt
• Bề mặt sơn

• Bề mặt có kết cấu
• Các loại nhựa

Nhãn an ninh (laminated)
Mô Tả
ỨNG DỤNG

8m

Độ đính chuẩn - lớp keo bảo mật dính lại trên bề mặt
• Máy tính & thiết bị điện tử
• Đồ đạc & tài sản khác của công ty
• Dụng cụ sau cân chỉnh
• Vật dụng bảo mật

Nhãn in lên vải (non laminated)
Mô Tả
ỨNG DỤNG

8m

Sử dụng trên nhiều loại vải, chụi được giặt ủi
Phù hợp trên:
• Vải Cotton và polyester
• Tấm trải giường và bàn
• Đồng phục & in thương mại
• Quần áo hội trại

Nhãn dạ quang
Mô Tả
ỨNG DỤNG

5m

Ðộ bền chuẩn
• Nhãn an toàn
• Nhãn đính trên cửa

• Biển báo
• Thông tin

Nhãn đa lớp (laminated) HG
Mô Tả
ỨNG DỤNG

Độ bền chuẩn
[Tốc độ in cực nhanh]
• Hoàn hảo để in nhanh với số lượng lớn
[Độ phân giải in cao]
• Hình ảnh

• Nhà máy / Xí nghiệp
• Tập hồ sơ

8m

• Logo công ty

Tiêu Chuẩn Về Độ Bám Dính
Thử nghiệm dưới nhiều mức nhiệt độ
Thử nghiệm sau được thực hiện với nhãn đa lớp chuẩn 12mm được dán trên tấm thép được
đặt trong phòng với các mức nhiệt độ khác nhau:
Nhiệt độ
Thời gian

200 °C

150 °C

100 °C

50 °C

0° C

-30 °C

-80 °C

2 giờ

2 giờ

240 giờ

240 giờ

240 giờ

72 giờ

72 giờ

Nhãn đa lớp chuẩn
Nhãn đa lớp có độ dính cao
Nhãn đa lớp có độ dẻo cao
Nhãn an ninh

: Độ bám dính và chất lượng nhãn không bị ảnh hưởng
: Nhãn hơi ngả vàng, nhưng vẫn bám dính lên vật liệu.
Keo dính có thể bị dính lại một ít trên vật liệu khi ta tháo ra trong điều kiện nhiệt độ đang thử nghiệm.

Dấu băng keo an ninh (hình ô caro) có thể không bám dính lên vật liệu khi tháo nhãn an ninh ra.
: Nhãn sẽ bị bong tróc ra ngay lập tức trên vật liệu
* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác

Kết quả:
• Chất lượng bám dính và nhãn không bị thay đổi khi bỏ nhãn TZ (Brother) trong môi trường
nhiệt độ thấp
• Khi đặt trong môi trường nhiệt độ cao, một vài nhãn sẽ ngả vàng và 1 ít keo dính sẽ bám
lên trên các vật liệu được dán lên

Thử nghiệm về khả năng chống thấm nước
Thử nghiệm sau sử dụng nhãn 12mm dán lên tấm thép phẳng trong nhiệt độ phòng bình thường.
Tấm thép này được nhúng vào trong 2 loại nước ở nhiệt độ 40 C trong 24 giờ liên tục.

Dung dịch nước
Thời gian

Nước chưng cất - 40°C Nước 5% muối - 40°C
24 giờ

24 giờ

Nhãn đa lớp chuẩn
Nhãn đa lớp có độ dính cao
Nhãn đa lớp có độ dẻo cao
Nhãn an ninh
* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác

Tiêu Chuẩn Về Độ Bám Dính
Thử nghiệm khả năng chống hóa chất & dung môi
Thử nghiệm sau sử dụng nhãn 12mm dán lên tấm thép phẳng trong nhiệt độ phòng bình thường.
Tấm thép được nhúng vào hóa chất hay dung môi trong vòng 2 giờ sau đó được chà xát lên bề mặt
Hóa chất hoặc
Dung môi

Toluene Hexane

Ethanol

Ethyl
Acetone
acetate

Mineral
spirit

Nước

0.1N
HCL

0.1N
NaOH

Ngâm
Chà xát
: Độ bám dính và chất lượng nhãn không bị ảnh hưởng
: Sau khi được ngâm trong hóa chất hay dung môi một vài cạnh nhãn bị hở hoặc một lượng keo sẽ bị
dính lại trên vật liệu khi bóc nhãn ra. Tuy nhiên, nội dung trên nhãn vẫn hiển thị rõ ràng
: Nội dung trên nhãn bị biến mất

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi thử nghiệm theo các điều kiện khác

Thử nghiệm khả năng chống ma xát
Sử dụng máy thổi cát cực mạnh thổi qua lại
trên bề mặt nhãn 50 lần với tổng cộng 1kg cát
sau đó đánh giá chất lượng bề mặt nhãn đã
được thử nghiệm.

Chống ma sát
Nhãn đa lớp chuẩn
Nhãn đa lớp có độ dính cao
Nhãn đa lớp có độ dẻo cao
Nhãn an ninh

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác

Tiêu Chuẩn Về Độ Độc Hại
Kết quả kiểm tra trên thực phẩm
Chì:

không tìm thấy (MLD 5ppm)

Catmi:

không tìm thấy (MLD 0.5ppm)

Kiểm tra độ phân hủy
Kim loại nặng (vd: Pb):

không tìm thấy (MLD 1µg/ml)

Phân hủy của kali permaganat:

1.1 µg/ml

Chất lắng sau bay hơi:

không hơn 5 µg/ml

Chất lắng sau bay hơi:

không hơn 5 µg/ml

Chất lắng sau bay hơi:

không hơn 5 µg/ml

Chất lắng sau bay hơi:

không hơn 5 µg/ml

Antimon:

không tìm thấy (MLD 0.05µg/ml)

Nguyên tố Germani:

không tìm thấy (MLD 0.05µg/ml)

Methyl methacrylate:

không tìm thấy (MLD 5 µg/ml)

(Solvent: 4% V/V acetic acid)
(Solvent: water)

(Solvent: n-heptan)

(Solvent: 20% V/V ethanol)
(Solvent: water)

(Solvent: 4% V/V acetic acid)
(Solvent: 4% V/V acetic acid)
(Solvent: 4% V/V acetic acid)
(Solvent: 20% V/V ethanol)

Nhãn P-touch được kiểm nghiệm bởi
phòng thí nghiệm thực phẩm thuộc chính
phủ Nhật Bản. Kiểm tra cho thấy nhãn
Brother bám dính rất tốt lên các bao bì,
hộp đựng thực phẩm. Các loại nhãn này
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo như
luật của Nhật Bản.Ngoài ra, kiểm nghiệm
còn để xác định ảnh hưởng của nhãn khi
dính lên da người. Và kết quả là nhãn
không gây bất kì ảnh hưởng nào lên da, do
vậy đã đáp ứng các chuẩn theo hướng dẫn
của OECD. Cho dù nhãn đã vượt qua được
các kiểm nghiệm, nó vẫn có thể gây ra các
kích thích cho một vài trường hợp da nhạy
cảm. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên tránh
dính nhãn lên da.

Tiêu Chuẩn Về Độ Bám Dính
Thử nghiệm ngoài trời
Sự thay đổi màu của nhãn được đo thông qua giá trị khác biệt màu E* sau khi dán nhãn
lên tấm thép và để ngoài trời. Bảng sau thể hiện giá trị thay đổi màu của nhãn theo các mốc
thời gian. Giá trị về độ thay đổi màu được thể hiện qua giá trị khác biệt màu. Khi giá trị này
lớn thì mức độ thay đổi màu so với màu gốc là cao E*
Thử nghiệm dưới điều kiện chiếu sáng giả lập ánh mặt trời (trong phòng kín)
Đơn vị
Thời gian
Nhãn đa lớp chuẩn

Nhãn đa lớp có độ dính cao
Chiếu sáng liên tục “100 giờ”

Ðộ chiếu sáng

Độ chiếu sáng
20 giờ

50 giờ

100 giờ

12

E*

Trong suốt

0.09

0.06

0.26

Trắng

0.78

1.54

1.40

10
8

Đỏ

6

Vàng

4

Cam dạ quang

2

Trắng

Đỏ

0.52

0.86

0.80

Xanh dương

0.59

0.92

1.39

Vàng

1.45

2.63

3.34

Xanh lá cây

0.52

0.91

1.10

Cam dạ quang

4.06

6.55

8.68

Đen

0.25

0.15

0.33

Trắng

0.78

1.54

1.40

Trong suốt
Trắng
Xanh dương
Xanh lá cây
Đen

0

100 giờ

tương đương một năm bị chiếu sáng

* Dù thử nghiệm được chuẩn bị như dưới điều kiện chiếu sáng 1 năm thì “50 giờ” cũng không
có nghĩa là tương đương với 6 tháng

Thử nghiệm chiếu sáng ở môi trường ngoài trời
Đơn vị
Nhãn đa lớp chuẩn

Nhãn đa lớp có độ dính cao

Chiếu sáng bằng mặt trời

Chiếu sáng bằng mặt trời

Thời gian

20 giờ

50 giờ

100 giờ

Trong suốt

1.94

2.58

3.78

35

Trắng

2.36

2.70

3.59

30

Đỏ

6.29

11.34

19.02

25

Xanh dương

1.84

3.11

4.76

20

Vàng

7.40

12.12

36.29

Xanh lá cây

10.8

1.49

1.97

Cam dạ quang

8.61

11.88

15.59

Xanh dương
Vàng

Đen

1.62

2.08

Trắng

2.36

2.70

3.59

0

* Các số liệu được cung cấp sau không đảm bảo hoàn toàn khi kiểm nghiệm theo các điều kiện khác

Đỏ

10

0.59

* Dù thử nghiệm được chuẩn bị như dưới điều kiện chiếu sáng 1 năm thì “200 giờ” cũng không
có nghĩa là tương đương với 6 tháng

Trắng

Xanh lá cây

Đen

tương đương với một năm chiếu sáng

Trong suốt

15

5

Giá trị chiếu sáng bằng mặt trời trong “400 giờ”
trong vòng 1 năm ở điều kiện thực tế

E*

Cam dạ quang
Trắng

400 giờ

Hiệu Ứng / Tính Năng Đặc Biệt
Nhờ các hiệu ứng được tích hợp sẵn trong máy in nhãn P-touch, bạn có thể dễ dàng tạo cho mình
các nhãn với thiết kế đẹp và độc đáo. Một vài hiệu ứng tiêu biểu:

A
B
C

Vertical printing
Rất phù hợp cho các hệ thống kệ đỡ và nhà kho. Tính năng này còn dễ dàng ứng dụng khi tạo nhãn
cho sách hay dán lên các gáy sách.

Rotated printing

Hiệu ứng này cho phép bạn xoay chữ hay hình ảnh 90 độ và sao chép thành nhiều bản tiếp theo rất
phù hợp cho các nhãn cuộn tròn. Hoàn hảo khi dán lên bề mặt tròn, dây, cáp hay ống nhựa

Multi-line printing
Với hầu hết các mẫu, bạn có thể in có nhiều hàng trên 1 nhãn – lên tời 16 hàng trên
nhãn ngang 36mm. Trong một vài trường hợp, bạn còn có thể tại các dòng chữ có
kích thước và font chữ khác nhau trên cùng 1 nhãn.

Mirror printing
Hiệu ứng đặc biệt khi bạn có nhu cầu dán nhãn bên trong bề mặt trong suốt và nhìn từ bên
ngoài vào. Chẳng hạn như khi bạn dán nhãn lên bên trong bề mặt cửa kính cho cửa hàng thời
trang và người đi đường có thề thấy từ bên ngoài. Ngoài ra, nhãn có thể đọc được như khi bạn
dán lên kính, tương tự như khi bạn dán lên kính chiếu hậu của xe hơi hay xe tải.

Text framing
Tạo khung để nhấn mạnh hoặc tách biệt nội dung trong đó.

Underlining
Phần lớn các mẫu máy P-touch đều có khả năng gạch dưới toàn bộ hay 1 phần nội dung.

MULTI-LINE PRINTING
In được nhiều hàng chữ
trên cùng 1 nhãn

MIRROR PRINTING
GNITNIRP RORRIM

Te xt F raming

GẠCH DƯỚI

Auto Cut
Một vài mẫu P-touch có khả năng cắt nhãn tự động, cho phép bạn có thể cắt nhãn
theo đúng kích thước yêu cầu nhờ vậy sẽ giảm hao phí nhãn. Nhờ tính năng này,
bạn có thể in và cắt nhiều nhãn liên tục một cách tự động.

Half Cut
Bạn có thể chọn lựa tính năng “hafl cut” trên một vài mẫu máy P-touch, cho phép bạn cắt
một nửa độ dày nhẫn, nhờ vậy bạn có thể dễ dàng bóc phần nhãn ra khỏi phần che băng keo
phía sau. Tính năng này có thể dễ dàng sử dụng trên tất cả các loại nhãn : Nhãn đa lớp chuẩn,
nhãn đa lớp dẻo có độ dính cao, nhãn đa lớp có độ dẻo cao.

Time & Date

Auto crack-and-peel cutter
helps peeling off.
r is
pe
ing pa
Back removed
easily

Lot number 123

Với ngày & giờ được tích hợp sẵn trong vài mẫu P-touch cho phép bạn in tự động ngày &
giờ lên nhãn của bạn. Tính năng này rất phù hợp cho các nhãn kiểm tra vật dụng, hàng
hóa, pin hay còn để bạn kiễm tra bảo dưỡng, họa động sản xuất.

14:21 8/6/2011

Numbering

125037

Tính năng này là giải pháp hoàn hảo để bạn in nhãn có nội dung là các số tự động
tăng lên - như hình bên cạnh. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian với tính năng
này khi kiểm kê tài sản, kiểm soát tài sản mới- bao gồm cả việc in mã vạch có số liên
tục

Copy Printing
Rất nhiều các mẫu máy có tích hợp sẵn các tính năng này cho phép bạn sao chéo các
nội dung in lên tới 999 bản / lần- hoàn hảo khi bạn cần in số lượng lớn các nhãn có
nội dung giống nhau tự động.

125038
125039

Copy Printing
Copy Printing

Máy In Nhãn QL - Brother
Máy in nhãn QL rất phù hợp cho các công ty vừa và nhỏ, hộ kinh doanh
cá thể hay doanh nghiệp sản xuất. Dòng máy QL này cho phép bạn có
thể tạo ra các nhãn giấy với chi phí thấp, dễ bóc dán, kể cả những nhãn
băng trong hay các nhãn dài liên tục với bề ngang 4”. Với các mục đích in
như địa chỉ, nhãn gửi thư, thông tin vận chuyển trên các thùng hàng, tập
hồ sơ, bảng tên...máy in nhãn QL là giải pháp hoàn hảo cho bạn. Tất cả
các máy QL đều tương thích với hệ điều hành PC và Mac®* ,kèm theo
phần mềm thiết kế có giao diện tiếng Việt cho phép bãn in nhãn có nội
dung mã vạch, logo hình ảnh, thông tin.

Điểm nổi bật dòng máy in nhãn QL:
• In nhãn địa chỉ & thông tin vận chuyển kích thước lớn
Nhãn in có thể in tới kích thước bề ngang lên tới 102mm.
• Tốc độ in cực nhanh
Tốc độ in tối đa lên tới 69 nhãn/phút đối với 1 vài mẫu máy QL
• Phần mềm trực quan
Chỉ cần chọn và nhấn in từ Windows® Word®, Excel® hay Outlook®
• Chi phí in thấp và dễ bóc khỏi lớp keo
Nhãn bế sẵn, nhãn giấy liên tục, nhãn băng trong

Nhãn DK bế rời
Màng bảo vệ
Độ dính

Nhãn DK liên tục

Không có

Màng bảo vệ

Độ bám dính chuẩn

Ứng dụng

Nhãn địa chỉ
Tập hồ sơ

• Không bỏ phí nhãn in - Tiết kiệm chi phí
Bạn có thể in một hoặc vài hay cả trăm nhãn trong 1 lần in
• Thao táo dễ dàng
Thao tác sử dụng thay thế cuộn nhãn dễ dàng. Bạn không cần lo
lắng về việc thay thế mực in, ribbon như các sản phầm khác.
• Kết nối mạng
Card mạng tích hợp trong QL-580 và QL-1060N.

Độ dính
Nhãn vận chuyển
Nhãn đĩa CD/DVD

Bảng tên

Ứng dụng

Không có
Độ bám dính chuẩn
Đóng gói
Trưng bày

Bìa sách
Bao bì

Kí hiệu & thông tin
Thông báo

Nhãn DK - Mẫu
Nhãn địa chỉ chuẩn

Nhãn địa chỉ nhỏ
101mm

62mm

28.9mm

Nhãn vận chuyển lớn

Nhãn CD/DVD
58.2mm

90.3mm
28.9mm

Nhãn trắng liên tục

Nhãn trắng liên tục
62mm

28.9mm

58.2mm

152mm

Nhãn khổ rộng

Nhãn băng trong
62mm

101mm

30.4m
30.4m

15.2m
30.4m

Ứng Dụng Nhãn DK
Có rất nhiều chủng loại các loại nhãn DK để có thể đáp ứng
rộng khắp nhu cầu của bạn về bao bì, bao thư, tập hồ sơ, bảng
tên.... Nhãn băng trong DK cho bạn thêm lựa chọn về độ bền
cao cho các đĩa CD/DVD - hay tạo các bảng thông báo.
Nhãn DK bế rời được bế sẵn ở các hình dạng thông dụng như
các nhãn địa chỉ, nhãn vận chuyển, nhãn CD/DVD, nhãn cho tập
hồ sơ. Nhãn DK liên tục cho phép bạn chọn lựa độ dài theo tùy
yêu cầu in. Rất thuận tiện để tạo các nhãn vận chuyển dài, nhãn
cho gáy sách dài với chi phí hợp lý.
Dòng máy QL sử dụng công nghệ in truyền nhiệt nên sẽ không
cần sử dụng mực in hay ribbons để in

Bán lẻ và
Nhãn giá sản phẩm

In giá và nhãn sản phẩm với mã vạch và thông tin chi
tiết từ PC. Ngoài ra bạn còn có thể lưu thông tin sản
phẩm vào bộ nhớ của máy, và in nhãn mà không cần
kết nối với máy tính (PC).

Packaged

4 Jul. '10
7:41

Phòng thí
nghiệm
& Y tế

Ứng dụng tốt cho nhãn giấy dán lên các mẫu thí
nghiệm, báo cáo, vật liệu mẫu, chú thích, hay nhãn có
nội dung mã vạch theo dược phẩm thông qua việc sử
dụng phần mềm P-touch Editor. Máy QL-650TD cho
phép bạn in ngày & giờ vào ngay lúc bạn in lên nhãn
cho phòng thí nghiệm hay dược phẩm.

2010.06.01 05-06-14

S. GREEN

* Theo nhãn địa chỉ 4 hàng với nội dung chữ tại độ phân giải 300dpi.

Dòng Máy In Nhãn QL
Dòng máy in nhãn QL in bằng phương pháp in truyền nhiệt trực tiếp, giúp cho bạn tạo được các loại nhãn
chất lượng cao, chi phí in thấp và đa dạng các hình dạng và kích thước nhãn in. Dòng máy này thật sự ưu
việt hơn nhiều so với các dòng máu in mã vạch công nghiệp trên thị trường. Bạn có thể sử dụng nó trong
rất nhiều môi trường kể cả công ty vừa và nhỏ. Chất lượng in cao và sắc nét ngay cả khi bạn với số lượng
thấp bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Hãy chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất cho môi trường làm việc
của bạn từ các máy dưới đây:

Máy in nhãn khổ chuẩn

Máy in nhãn khổ lớn

QL-570

QL-1050

• Bề ngang nhãn tối đa: 62mm
• Cắt tự động tốc độ cao
• Kết nối với PC qua cổng USB
• Độ phân giải in cao 300dpi

• Bề ngang nhãn tối đa: 102mm
• Cắt tự động tốc độ cao
• Kết nối với PC qua cổng USB, hoặc qua
cổng nối tiếp cho các thiết bị khác
• Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
• Độ phân giải in cao 300dpi

QL-580N

QL-1060N

• Bề ngang nhãn tối đa: 62mm
• Cắt tự động tốc độ cao
• Kết nối với PC qua cổng USB
hoặc qua cổng nối tiếp cho các
thiết bị khác
• 10/100 BASE-TX Wired Ethernet
• Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
• Độ phân giải in cao 300dpi

• Bề ngang nhãn tối đa: 102mm
• Cắt tự động tốc độ cao
• Kết nối với PC qua cổng USB, hoặc qua
cổng nối tiếp cho các thiết bị khác
• 10/100 BASE-TX Wired Ethernet
• Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
• Độ phân giải in cao 300dpi

QL-650TD
• Bề ngang nhãn tối đa: 62mm
• Kết nối với PC qua cổng USB,
hoặc qua cổng nối tiếp cho các
thiết bị khác
• Chế độ in độc lập không cần kết nối PC
• Lưu dữ liệu nhãn từ PC sang máy in
• Ðộ phân giải in cao 300dpi

In Mã Vạch (Barcode)
Các máy P-touch có kết nối với PC và dòng máy in nhãn QL đề có khả năng tổng hợp và in mã vạch
thông qua phần mềm P-touch Editor. Ngoài ra, các máy P-touch và QL có tích hợp sẵn mã vạch có
thể in mã vạch mà không cần kết nối với máy tính. Với các mẫu máy này, việc tạo và in mã vạch chỉ
đơn giản là chọn loại mã vạch bạn cần, nhập dữ liệu và in. Điều này có nghĩa là bạn có thể in nhãn
với mã vạch bất kì nơi nào và thời điểm nào với loại mã vạch bạn cần theo như đúng định dạng phù
hợp với các loại đầu đọc mã vạch
Khi sử dụng máy có chế độ in độc lập không cần kết nối với máy tính, một vài máy có tích hợp sẵn
giao thức mã vạch. Khi chúng kết nối với máy tính (PC), bạn có thể sử dụng thêm các giao thức thông
qua phần mềm thiết kế P-touch Editor. (Minh họa một vài loại mã vạch)
Code 128

EAN-128

Code 39

I-2/5(ITF)

Codabar

ISBN-5

EAN-8

EAN-13

Data Matrix

UPC-A

UPC-E

PDF 417

ISBN-2

QR CODE

Biểu tượng & Hình mẫu
Hầu hết các mẫu máy P-touch đều có tích hợp sẵn các biểu tượng hay hình mẫu theo các chủ đề như kinh
doanh, công nghiệp, và các lĩnh vực khác. Các máy có khả năng kết nối PC và máy QL có thể có thêm các
biểu tượng và hình mẫu thông qua phần mềm P-touch Editor. Thêm vào đó, các máy này còn có thể nhập
được cách hình có định dạng BMP, JPG/JPEG, GIF, TIF/TIFF và hơn thế nữa.

Biểu tượng kinh doanh (minh họa)

Biểu tượng công nghiệp (minh họa)

Biểu tượng điện / viễn thông (minh họa)

* Ghi chú: Không phải tất cả các máy in nhãn đều có các biểu tượng hay kí hiệu trên. Hãy kiễm tra theo từng máy cụ thể trước khi mua.

Phần mềm thiết kế nhãn chuyên nghiệp P-touch Editor
Brother cung cấp cho bạn một phần mềm hoàn hảo với
đầy đủ các tính năng như thiết kế, công cụ vẽ, chỉnh sửa, tự
động điều chỉnh, đa dạng các lựa chọn về kí hiệu & biểu
tượng, đặc biệt quan trọng là khả năng tạo các mã vạch
giúp cho bạn có thể tạo ra các nhãn đẹp và trực quan nhất
theo yêu cầu công việc. Phần mềm P-touch Editor có đĩa
đính kèm theo các máy P-touch có kết nối với máy tính
(PC) và các máy in nhãn QL. Bạn cũng có thể tải về phiên
bản mới nhất có giao diện tiếng Việt trên trang website
của Brother.
Thật tiện dụng khi bạn có thể tạo ra các thiết kế nhãn
chuyên nghiệp từ bất kì máy tính nào. Hầu như tất cả
những gì hiển thị trên màn hình là máy có thể in ra. Bạn có
thể sử dụng các mẫu thiết kế có sẵn hoặc tạo ra các mẫu
cho riêng mình và lưu lại trong máy. Máy có thể in được
các loại font chữ TrueType, kể cả các chữ đã được kết hợp
với hình ảnh hay họa tiết trên từng nhãn hay trên một loạt
nhãn. Tính năng chụp màn hình cho phép bạn chụp lại
những gì hiển thị trên màn hình và đưa vào trong nhãn của
bạn để in ra.

Phần mềm quản lý b-PAC (SDK)
In nhãn một cách chuyên nghiệp, nhanh
chóng & hiệu quả ?

Bước

Thiết kế nhãn theo như các nội
dung mà bạn cần in

1

Tên nhãn
Giá Khuyến Mãi

Phần mềm quản lý b-PAC
Phần mềm P-touch Editor là giải pháp tối ưu để bạn
tạo ra các nhãn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi dữ liệu
đang nằm trong các phần mềm như Microsoft® Excel®
hay Access®, thì sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu bạn in
trực tiếp từ các phần mềm này hơn là phải chuyển dữ
liệu qua P-touch Editor. b-PAC là giải pháp để bạn có
thể thực hiện được điều này. Với b-PAC bạn có thể
tiếp tục sử dụng phần mềm hiện hữu mà vẫn có thể
in ra các nhãn P-touch mà không cần phải nhập lại dữ
liệu và một phần mềm khác.

Giá bán lẻ

Nội dung nhãn
Nhà quản lý

Bước

2

b-PAC hoạt động thế nào?

Sử dụng b-PAC SDK để tương tác
với P-touch Editor
P-touch
Editor
Thiết kế nhãn

b-PAC SDK

Chương trình

Dữ liệu
Ứng dụng
Cá nhân/ Thường xuyên

Thao tác

Bước

3

In trực tiếp từ mục
ứng dụng cá nhân
P-touch

Thao tác

b-PAC SDK bao gồm 2 phần: phần công cụ cho
người phát triển tài liệu hay mã mẫu,phần
phiên bản cho khách hàng sẽ được sử dụng
trong các phần mềm của bạn. Các mã đơn giản
được sử dụng cho Visual Basic hay C++ để có thể
nhanh chóng hiểu mã b-PAC, bao gồm các phần
mềm Microsoft® Excel® và Access®.

Mở mục ứng dụng cá
nhân/thường xuyên,
chọn thiết kế nhãn và
nhấn lệnh IN!

Hoàn hảo cho các công ty...
Muốn in nhãn P-touch theo như một định dạng
thiết kế quy định
Muốn thống nhất và in tự động các nhãn với
thiết kế chuẩn
Dễ dàng cập nhật các thiết kế mới

Các máy tương thích với b-PAC
Các máy có khả năng kết nối PC
Hầu hết các máy P-touch có khả năng kết nối với PC
và dòng máy QL đề có thể kết hợp với phần mềm
b-PAC Software Development Kitpha62nK). Xin hãy
lên trang web www.brother.com để có thể tải về. Để
có thể tải các phiên bản phần mềm mới nhất xin hãy
vào Brother Solutions Center
(http://solutions.brother.com).

Ngôn ngữ mã phát triển
Sử dụng các ngôn ngữ viết tự động, như là Visual Basic,
Visual C++, Visual C#, VBA (Microsoft® Access®, Execl® etc.),
VB script, WSH, Lotus Script (ghi chú R5 hoặc mới hơn) và
Delphi (ver.5 hoặc mới hơn).

Thông tin liên hệ với Brother tại Châu Á

HONG KONG

PHILIPPINES

Hotline : 852 3187 0500
Email : inquiry@brother.com.hk
URL
: www.brother.com.hk

Enquiry Hotline
Serive Hotline
Email
URL

: 632 581 9800
: 632 581 9898
: sales@brother.com.ph
: www.brother.com.ph

MALAYSIA
Hotline : 603 7680 9999
Email : customerservice@bicm.com.my
URL
: www.brother.com.my

SINGAPORE

MIDDLE EAST

Enquiry Hotline
Serive Hotline
Email
URL

: 65 6538 3998
: 65 6536 8894
: customerservice@brother.com.sg
: www.brother.com.sg

Hotline : 971 4 883 5878
Email : buisiness.machines@brother.ae
URL
: www.brother.ae

AUSTRALIA

THAILAND

Enquiry Hotline : 61 2 9887 4344
Serive Hotline : 61 2 8875 6000
Email
: ACT/NSW: sales.nsw@brother.com.au
QLD/NT: sales.qld@brother.com.au
SA/TAS: sales.sa@brother.com.au
VIC: sales.vic@brother.com.au
WA: sales.wa@brother.com.au
URL
: www.brother.com.au

Hotline : 66 2665 7777
Email : customer@brother.co.th
URL
: www.brother.co.th

KOREA

NEW ZEALAND
Hotline : 64 4 589 0284
Email : brother@brother.co.nz
URL
: www.brother.co.nz

Hotline

: 82 2 572 4343

INDONESIA
Hotline : 62 21 619 6166
Email : brother@oas.co.id
URL
: www.brother.com.sg

TAIWAN
Hotline : 886 2 2341 2431

INDIA
Hotline : 1800 22 24 22
Email : sales@brother.in
URL
: www.brother.in

Brother International Việt Nam
VIETNAM
Address: 5th Floor - Minh Long Tower, No.17 Ba Huyen Thanh Quan str, Ward.6, Dist 3 HCMC
Hotline : 84 862908787
Email : customerservice@brother.com.vn
URL
: www.brother.com.vn

Bảng So Sánh Nhãn TZ
6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

•Nhãn Đa Lớp (Laminated) chuẩn (chiều dài 8m )
Black on Clear

TZ-111

Black on Clear (Matt)
Black on White

6mm
•Nhãn an ninh (chiều dài 8m)

TZ-141

TZ-151

TZ-121

TZ-131

-

-

TZ-M31

-

-

-

TZ-211

TZ-221

TZ-231

TZ-241

TZ-251

TZ-261

-

Black on White

TZ-161

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

Ðể lại các dấu an ninh (hình ô carô) khi bóc nhãn ra

-

-

-

TZ-SE4

-

-

•Nhãn dạ quang (chiều dài 5m)

TZ-421

TZ-431

TZ-441

TZ-451

TZ-461

Black on Flu Yellow

-

-

TZ-C31

-

TZC51

-

-

TZ-521

TZ-531

TZ-541

TZ-551

TZ-561

Black on Flu Orange

-

-

TZ-B31

-

TZ-B51

-

Black on Yellow

TZ-611

TZ-621

TZ-631

TZ-641

TZ-651

TZ-661

Black on Green

-

TZ-721

TZ-731

TZ-741

TZ-751

-

Red on Clear

-

-

TZ-132

-

-

-

Black on White

Red on White

-

TZ-222

TZ-232

TZ-242

TZ-252

TZ-262

Black on Clear

-

TZ-S121 TZ-S131 TZ-S141 TZ-S151

-

Blue on Clear

-

-

TZ-133

-

-

-

Black on Yellow

-

TZ-S621 TZ-S631 TZ-S641 TZ-S651

TZ-S661

Blue on White

-

TZ-223

TZ-233

TZ-243

TZ-253

TZ-263

Black on Silver (Matt)

-

-

-

Black on Red
Black on Blue

•Nhãn đa lớp có độ dính cao (chiều dài 8m)
TZ-S211 TZ-S221 TZ-S231 TZ-S241 TZ-S251

TZ-S261

TZ-SM941 TZ-SM951 TZ-SM961

Gold on Black

-

-

TZ-334

TZ-344

TZ-354

-

White on Black

TZ-315

TZ-325

TZ-335

TZ-345

TZ-355

-

White on Red

-

-

TZ-435

-

-

-

Black on White

-

-

TZ-AF231

-

-

-

White on Blue

-

-

TZ-535

-

TZ-555

-

Black on Clear

-

-

TZ-AF131

-

-

-

White on Clear

-

-

TZ-135

-

-

-

•Nhãn chống acid (chiều dài 8m)

•Nhãn dính lên vải (chiều dài 3m)

Nội dung in lên nhãn này có thể dính lên quần áo, vải khi được ủi lên đấy

Blue on White

-

-

TZ-FA3

-

-

-

White on Berry Pink

-

-

TZ-MQP35

-

-

-

Blue on Pink

-

-

TZ-FAE3

-

-

-

White on Light Gray

-

-

TZ-MQL35

-

-

-

Blue on Blue

-

-

TZ-FA53

-

-

-

White on Satin Gold

-

-

TZ-MQ835

-

-

-

Blue on Yellow

-

-

TZ-FA63

-

-

-

Gold on Satin Silver

-

-

TZ-MQ934

-

-

-

•Nhãn Đa Lớp (Laminated) chuẩn (chiều dài 5m )

•Nhãn Đa Lớp (Laminated) Độ Dẻ Cao (chiều dài 8m)

•Nhãn vệ sinh đầu in (chiều dài 2.5m)

Làm sạch đầu in thông qua việc in khoảng 100 lần

-

Hoàn hảo cho các vật liệu dạng cong hay trụ

Black on White

TZ-FX211 TZ-FX221 TZ-FX231 TZ-FX241 TZ-FX251 TZ-FX261

Black on Yellow

TZ-FX611 TZ-FX621 TZ-FX631 TZ-FX641 TZ-FX651 TZ-FX661

-

TZ-CL3

TZ-CL4

-

TZ-CL6

•Nhãn Đa Lớp Màu Bạc Mờ (chiều dài 8m)
Black on Silver (Matt)

-

-

TZ-M931 TZ-M941 TZ-M951

TZ-M961

Bảng So Sánh Cuộn Nhãn DK
12mm

Mã số

Nhãn giấy

Kích thước (mm)

Màu sắc

Nhãn

29mm

62mm

Black on
White
Black
on White

102mm
(QL-1050/1060N only)

•Nhãn Giấy Liên Tục (chiều dài 30.48m)
DK-22214

DK-22210

DK-22205

DK-22243

Nhãn địa chỉ chuẩn

DK11201

29mmx90mm

Black on White

400

Nhãn đia chỉ lớn

DK11208

38mmx90mm

Black on White

400

Nhãn địa chỉ nhỏ

DK11209

29mmx62mm

Black on White

800

Black on White

-

-

DK-44205

-

Nhãn vận chuyển

DK11202

62mmx100mm

Black on White

300

Black on Yellow

-

-

DK-44605

-

Nhãn tập hồ sơ

DK11203

17mmx87mm

Black on White

300

Nhãn đa chức năng

DK11204

17mmx54mm

Black on White

400

Nhãn vuông

DK11221

23mmx23mm

Black on White 1200

Black on White

-

DK-22211

DK-22212

-

Nhãn giấy tròn 24mm

DK11218

24mmx24mm

Black on White 1000

Black on Yellow

-

-

DK-22606

-

Nhãn giấy tròn 12mm

DK11219

12mmx12mm

Black on White 1200

Black on Clear

-

-

DK-22113

-

Nhãn in mã vạch (barcode)

DK11240

102mmx51mm

Black on White

600

Nhãn vận chuyển lớn

DK11241

102mmx152mm

Black on White

200

Màu sắc

Nhãn

Nhãn đĩa CD/DVD

DK11207

Mã số

Kích thước (mm)
58mmx58mm

•Nhãn Giấy Liên Tục - Có thể thay đổi vị trí sau khi dán (chiều dài 30.48m)

•Nhãn Film Trong Liên Tục (chiều dài 15.24m)

Black on White 100

Bảng So Sánh Nhãn HG
•Nhãn HG (chiều dài 8m)
Black on White

HG-211V5

HG-221V5

HG-231V5

HG-241V5

HG-251V5

Black on Yellow

-

HG-621V5

HG-631V5

HG-641V5

HG-651V5

HG-261V5
--

Black on Clear

-

-

HG-131V5

HG-141V5

HG-151V5

-

Black on Silver (Matt)

-

-

* Nhãn HG chỉ có thể sử dụng trên 2 máy PT-9700PC & PT-9800PCN.

HG-M931V5 HG-M941V5 HG-M951V5

-

