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ชนิดของเทป เทปพิมพฉลากเคลือบลามิเนต TZe เทปพิมพฉลากเคลือบลามิเนต TZe
ทอหด HSe เทปพิมพฉลากเคลือบลามิเนต TZe เทปพิมพฉลากเคลือบลามิเนต TZe

เทปคุณภาพสูง HGe

ขนาดของเทป (ความกวางสูงสุด) 12 มม. 18 มม. 24 มม. 36 มม.

ความเร็วในการพิมพ 20 มม./วินาที 30 มม./วินาที เมื่อใชอะแด็ปเตอรไฟฟา AC 20 มม./วินาที เมื่อใชแบตเตอรี่

20 มม./วินาที เมื่อใชเทปพิมพฉลาก TZe
20 มม./วินาที เมื่อใชเทปพิมพฉลาก HGe (แบบความละเอียดสูง)

52 มม./วินาที เมื่อใชเทปพิมพฉลาก HGe (แบบธรรมดา)
80 มม./วินาที เมื่อใชเทปพิมพฉลาก HGe (แบบความเร็วสูง)

ความละเอียดในการพิมพ 180 dpi
180 dpi เมื่อใชเทปพิมพฉลาก HGe (แบบความเร็วสูง)
360 dpi เมื่อใชเทปพิมพฉลาก TZe/HGe (แบบธรรมดา)

720 dpi เมื่อใชเทปพิมพฉลาก HGe (แบบความละเอียดสูง)

แหลงจายไฟ ไฟฟากระแสสลับ (220 โวลต)
ถานอัลคาไลน AAA 6 กอน

ไฟฟากระแสสลับ (220 โวลต)
แบตเตอรี่ Li-ion

ถานอัลคาไลน AA 6 กอน
ไฟฟากระแสสลับ (220 โวลต) แบตเตอรี่ Li-ion ถานอัลคาไลน AA 6 กอน ไฟฟากระแสสลับ (220 โวลต)

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล X X O O O O

ระบบเชื่อมตอ แบบ Standalone
แบบ Standalone
ระบบเชื่อมตอ USB
ระบบเชื่อมตอ WiFi

ระบบเชื่อมตอ USB
ระบบเชื่อมตอ WiFi

ระบบเชื่อมตอ USB
ระบบเชื่อมตอ RS-232C

ระบบเชื่อมตอ USB
ระบบเชื่อมตอ RS-232C

ระบบเชื่อมตอ Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

การพิมพบารโคด X O O O O O

การพิมพ QR Code X X X - แบบ Standalone    O - เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล O O O

การเชื่อมตอกับฐานขอมูล X X O O O O

จํานวนบรรทัดสูงสุดที่พิมพได 2 5 7 ขึ้นอยูกับการออกแบบโดยใชซอฟตแวรออกแบบฉลาก P-touch Editor

จํานวนสัญลักษณในเครื่อง 300 384 มีสัญลักษณหลายรอยสัญลักษณใน P-touch Editor 5.1 สามารถออกแบบสัญลักษณไดไมจํากัดโดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล

ชนิดของที่ตัด ที่ตัดธรรมดา (ใชมือตัด) ที่ตัดอัตโนมัติ และที่ตัดครึ่งหนึ่ง ที่ตัดอัตโนมัติ ที่ตัดอัตโนมัติ และที่ตัดครึ่งหนึ่ง

ตัวอยางการพิมพ X O O O (บนหนาจอคอมพิวเตอรสวนบุคคล) O (บนหนาจอคอมพิวเตอรสวนบุคคล) O (บนหนาจอคอมพิวเตอรสวนบุคคล)

แอพพลิเคชั่นอุปกรณพกพาที่รองรับ ไมรองรับ
Brother iPrint&Label

Mobile Cable Label Tool
Mobile Transfer Express

Brother iPrint&Label
Mobile Cable Label Tool ไมรองรับ

ขนาด (ความกวาง x ความสูง x ความลึก) 165 มม. x 155 มม. x 68 มม. 133 มม. x 220 มม. x 69 มม. 126 มม. x 250 มม. x 94 มม. 78 มม. x 152 มม. x 143 มม. 116 มม. x 192.7 มม. x 140 มม. 

นํ้าหนัก 0.49 กก. 0.74 กก. 1.05 กก. 0.80 กก. 1.57 กก. 1.58 กก.

บรรจุภัณฑ กลองบรรจุ กลองกระดาษ

สิ่งที่มีมาใหในกลอง
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC AD-24ES

เทปพิมพฉลาก TZe-S231 (เทปชนิดติดแนน ตัวอักษรสีดําบน
พื้นขาว 12 มม. ความยาว 8 เมตร)

อะแด็ปเตอรไฟฟา AC AD-E001
แบตเตอรี่ Li-ion BA-E001

เทปพิมพฉลาก TZe-S221 (เทปชนิดติดแนน ตัวอักษรสีดําบน
พื้นขาว 9 มม. ความยาว 8 เมตร)

อะแด็ปเตอรไฟฟา AC AD-E001
แบตเตอรี่ Li-ion BA-E001

เทปพิมพฉลาก TZe-S651 (เทปชนิดติดแนน ตัวอักษรสีดําบน
พื้นเหลือง 24 มม. ความยาว 8 เมตร)

เทปพิมพฉลาก TZe-FX231  (เทปยืดหยุนสําหรับจําแนกอุปกรณ 
ตัวอักษรสีดําบนพื้นขาว 12 มม. ความยาว 8 เมตร)

อะแด็ปเตอรไฟฟา AC AD-E001
เทปพิมพฉลากมาตรฐาน TZe-251 (เทปตัวอักษรสีดําบน

พื้นขาว 24 มม. ความยาว 4 เมตร)

อะแด็ปเตอรไฟฟา AC AD-9100ES
เทปพิมพฉลาก HG-251 (เทปคุณภาพสูง ตัวอักษรสีดําบนพื้นขาว 24 มม. ความยาว 8 เมตร)

PT-9700PC PT-9800PCNPT-P750WPT-E550WVPPT-E300VPPT-E200VPรุน

ออกแบบฉลากตามตองการ

แอพพลเิคชัน่อปุกรณพกพาของบราเดอร

ซอฟตแวรออกแบบฉลาก P-touch Editor

ชุดซอฟตแวรที่ครบครันดวยเครื่องมือออกแบบฉลาก เครื่องมือวาด 
การจัดรูปแบบอัตโนมัติ สัญลักษณ บารโคด และอื่นๆ ชวยใหคุณ
สามารถสรางฉลากไดแทบทุกรูปแบบตามตองการ

ซอฟตแวรอเนกประสงคชุดนี้ชวยใหคุณสามารถพิมพขอมูลทุกอยางที่
แสดงอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรสวนบุคคลได สามารถใชแบบงานพิมพ
สําเร็จรูป (Template) หรือออกแบบงานพิมพของคุณเองก็ได โดยมีแบบ
อักษรและกราฟกหลากหลาย รวมถึงฟงกชั่นจับภาพหนาจอ 
ความเปนไปไดในการใชงานไมมีที่สิ้นสุด

ชุดพัฒนาซอฟตแวร b-PAC

แอพพลิเคชั่นที่สมบูรณแบบสําหรับการพิมพชิ้นงานโดยตรงจาก
แอพพลิเคชั่นซอฟตแวรอื่นๆ เชน Microsoft® Excel® หรือ Access® 
โดยไมตองปอนขอมูลใหมหรือเปดใชงานโปรแกรมเหลานี้แยกตางหาก

เพียบพรอมดวยกลองเครื่องมือสําหรับผูพัฒนาซอฟตแวรที่ประกอบ
ดวยเอกสารขอมูล ตัวอยางโคด และโปรแกรมซอฟตแวร b-PAC 
เวอรชั่นผูใช ชวยใหนักเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic หรือ C++ 
สามารถเขาใจวิธีการใชโคด b-PAC ไดอยางรวดเร็ว

Brother iPrint&Label
พิมพฉลากจากอุปกรณ Apple® หรือ Android ทางเครือ
ขายไรสาย แอพพลิเคชั่นจะคนหาอุปกรณที่รองรับโดยอัตโนมัติ
ทางเครือขายเฉพาะที่แบบไรสายทันทีที่เชื่อมตอกับ Wi-Fi

Mobile Cable Label Tool
ออกแบบมาเพื่อการสรางฉลากสําหรับระบบโทรคมนาคม 
ระบบสื่อสารขอมูล และการจําแนกอุปกรณในระบบไฟฟาตาม
ตองการ พิมพฉลากจากอุปกรณ Apple® หรือ Android 
ทางเครือขายไรสาย

Mobile Transfer Express
แอพพลิเคชั่นนี้จะชวยใหคุณสามารถใชอุปกรณพกพาเพื่อโอนยาย
แบบงานพิมพสําเร็จรูป (Template) ที่รองรับฐานขอมูลและ
รูปภาพมายังเครื่องพิมพฉลากไดดวย P-touch Transfer 
Manager (สําหรับ Windows) 

อุปกรณพิมพฉลากสําหรับงานอุตสาหกรรม 
ขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา พกพาไดงายไมวาจะอยูใน

สถานที่ปฏิบัติงานที่ใดก็ตาม

เมนูแบบ Interactive สําหรับงานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีอันชาญฉลาดชวยลดจํานวนครั้งการ

เคาะแปนพิมพและเวลาในการจัดรูปแบบและพิมพฉลาก

อุปกรณพิมพฉลากระบบไรสายสําหรับงานุตสาหกรรม 
ชวยใหสามารถพิมพงานไดโดยตรงจากคอมพิวเตอร

สวนบุคคลหรืออุปกรณพกพา

เครื่องพิมพฉลากชนิด Plug-and-Play ระบบไรสาย 
เหมาะสําหรับการงานรวมกันหลายคน ชวยใหพิมพงาน
โดยตรงทั้งจากคอมพิวเตอรสวนบุคคลจนถึงซอฟตแวร

ออกแบบฉลาก P-touch Editor ไดอยางสะดวก

เครื่องพิมพฉลากชนิดตั้งโตะพรอมที่ตัดอัตโนมัติ
ในตัวสําหรับงานอุตสาหกรรมที่ตองการฉลากที่มี

ความกวางในปริมาณมาก

เครื่องพิมพฉลากชนิดตั้งโตะ รองรับระบบเครือขาย 
พรอมที่ตัดอัตโนมัติในตัวสําหรับงานอุตสาหกรรม
ที่ตองการฉลากที่มีความกวางในปริมาณมาก

หมายเหตุ : รายละเอียดสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ไดรบัรางวลั
การออกแบบ
ประจาํป 2015
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ฉลากเคลือบลามิเนตที่คงทน

Android เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Google Inc. และ Apple เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น Brother และสัญลักษณของบริษัทเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุน Microsoft, Windows 
และผลิตภัณฑของ Microsoft ที่กลาวถึงในนี้เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่น 

ขอมูลจําเพาะทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาจดทะเบียนทั้งหมดที่กลาวถึงในนี้เปนทรัพยสินของแตละบริษัทตามลําดับ

ฉลากเคลือบลามิเนต TZe ของบราเดอร
ออกแบบมาใหสามารถกันนํ้าและจาระบี สีไมจืดจางเมื่ออยูนอกอาคาร และกันรอยขีดขวน สามารถใชไดทั้งในสภาวะอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิตํ่า 
ทั้งยังใชไดทั้งในสภาพแวดลอมกลางแจงและภายในอาคาร เนื่องจากมีฟลมเคลือบลามิเนตใสปองกันความเสียหาย ออกแบบโดยสอดคลอง
กับมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสําหรับงานผลิต ระบบสื่อสารขอมูล ระบบไฟฟา ระบบดานการแพทย และการใชงานเพื่อธุรกิจทั่วๆ ไป 

เทปชนิดติดแนน
เคลือบลามิเนต ติดแนนเปนพิเศษ โดยสามารถติดไดแนนถึงสองเทาของเทปเคลือบลามิเนตมาตรฐาน ดานที่เปนกาว “ออนนุมกวาเดิม” 
จึงติดเขากับสวนที่เปนรองไดทันที ทําใหมีพื้นผิวยึดเกาะกับวัตถุมากขึ้น เหมาะสําหรับการติดฉลากบนพื้นผิวที่ไมเรียบ ขรุขระ หรือมี
ระดับไมเทากัน เชน การใชงานทั่วไปในโรงงาน พื้นที่หนางาน และพื้นที่ผลิต
 เหมาะสําหรับ:
• พื้นผิวที่ไมเรียบ 
 มีระดับไมเทากัน และขรุขระ
• พื้นผิวโลหะพนสีที่ลื่น
• พื้นผิวที่พนสีฝุน
• แผงกระจายสาย
• ตูเก็บของอเนกประสงค
• การใชงานในโรงงาน

  เหมาะสําหรับ:
• การพัน/การติดแบบชายธงที่
 สายไฟและสายเคเบิ้ล
• พื้นผิวของวัตถุทรงกระบอก
• ทอรอยสายไฟฟา
• สวนที่โคงเวา
• ทอ PVC
• ทอกราวด

เทปยืดหยุนสําหรับจําแนกอุปกรณ
เคลือบลามิเนต ผลิตขึ้นมาสําหรับติดสวนที่เคลือบลามิเนตหรือหรือสวนที่เปนกาวของตัวเทปเองโดยเฉพาะ ออกแบบมาสําหรับ
พันรอบสวนที่โคงเวาและพื้นผิวของวัตถุทรงกระบอก เหมาะสําหรับติดที่ขอบของชิ้นสวน รอบขอตอไฮดรอลิกและขั้วตอสายไฟ 
รวมถึงติดพื้นผิวที่โคงและมีพื้นที่ไมมาก เชน การติดแบบชายธงที่ทอ สายเคเบิ้ล และสายไฟ

เทปชนิดพิเศษ

การใชงานกับระบบไฟฟา

ฉลากติดฝาครอบ
ใชเปนฉลากสําหรับเตารับ แผง
ฝาครอบ และฝาครอบเตารับ

ฉลากพันสายเคเบิ้ล
ใชเปนฉลากที่ใชพันรอบสาย
เคเบิ้ลหรือสายไฟ

ฉลากติดสายเคเบิ้ล
แบบชายธง
ใชเปนฉลากสําหรับจําแนกสาย
เคเบิ้ลที่บางมากๆ เชน สายไฟ
เบอรออพติก

แผงกระจายสาย
ใชเปนฉลากสําหรับจําแนกแผง
ชนิดตางๆ เชน แผงกระจายสาย
เชื่อมตอขอมูล แผงจายไฟ และ
แผงตอสายไฟ

การพิมพขอมูลเรียง
ตามลําดับ
ใชในการผลิตฉลากที่ตองมี
ขอมูลเรียงตามลําดับ

ทนที่สุด คุมที่สุด

WWW.BROTHER.COM

เทปมาตรฐานและ
เทปชนิดติดแนน

เทปมาตรฐาน

เทปชนิดติดแนน

พื้นผิวเรียบ

พื้นผิวที่ไมเรียบ

พื้นผิวที่ไมเรียบ

สวนประกอบของเทปพิมพฉลาก
เคลือบลามิเนต

ตัวเทปจาก
โพลีเอสเตอรสี

กาว

เคลือบลามิเนตดวยโพลีเอสเตอรใส
(ปองกันรอยขีดขวนและของเหลวหกใส)

หมึกพิมพแบบถายโอนความรอน
(พิมพใตชั้นเคลือบลามิเนต)

กันนํ้า

ประสิทธิภาพ
การยึดติดสูง

สีไมจืดจางเมื่ออยู
นอกอาคาร

กันรอยขีดขวน

ทนอุณหภูมิ
รอนจัดและเย็นจัด

ทนตอสารเคมี
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