
PT-P300BT

LABELS THAT STICK.

เครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P710BT
เครื่องพิมพ์ฉลาก P-Touch รุ่น PT-P710BT เป็น
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพาที่เชื่อมต่อระบบ Bluetooth 
รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งทำางานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
ของคุณผ่านแอปพลิเคชัน Brother iPrint&Label และ 
Brother P-touch Design&Print มีเทมเพลตและรูปแบบ
กรอบพร้อมพิมพ์ให้เลือกหลากหลาย

• เชื่อมต่อระบบ Bluetooth ผ่านแอปพลิเคชัน  
 Brother iPrint&Label และ Brother P-touch Design&Print
• เพรียวบาง ดีไซน์ทันสมัย  
• พิมพ์ฉลาก หน้ากว้าง 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 มม.  
• พิมพ์เทป TZe เคลือบลามิเนตที่มีความทนทาน
• ความเร็วในการพิมพ์ 20 มม./วินาที  
• ตัดเทปอัตโนมัติ
• พิมพ์ได้ทุกที่ด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใช้งานได้ยาวนาน



แอปพลิเคชัน Brother P-touch 
Design&Print และ Brother 
iPrint&Label

พ�มพ�ฉลากได�ทุกที่ทุกเวลา 
ด้วยแอปพลิเคชัน 
Brother P-touch Design&Print หรือ 
Brother iPrint&Label ให้คุณออกแบบ
และพิมพ์ฉลากจากโทรศัพท์มือถือ
ได้ง่ายๆ

แบตเตอร�่ Li-ion Battery

พิมพ์ฉลากได้ยาวนานข�้นด้วย
แบตเตอรี่ Li-ion

กะทัดรัด พกพาง�าย

ออกแบบข�้นเพ�่อให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมที่บ้านหรือ
สำานักงาน

เชื่อมต�อกับ PC หร�อ Mac 

เชื่อมต่อผ่าน USB เพ�่อใช้งานโปรแกรม 
P-touch Editor ที่สามารถออกแบบฉลาก
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

พ�มพ�ฉลากด�วยความเร็วสูง

เครื่องพิมพ์ฉลากความร้อนที่
พิมพ์เร็วที่สุดในเครื่องระดับ
เดียวกัน ด้วยความเร็วใน
การพิมพ์ 20 มม./วินาที

* ระบบปฏิบัติการ: Android (4.4 หรือใหม่กว่า) 
และ Apple iOS (iOS10)

แอปพลิเคชันเหล่านี้ผ่านการทดสอบการ
ทำางานกับ Android* และ Apple iOS* แล้ว 
ช่วยให้คุณปรับแต่งและเลือกตัวอักษร 
ดีไซน์ และวัสดุได้ตามต้องการ รวมทั้งยัง
สามารถแสดงข้อความและสีพื้นหลังตาม
จริงในโหมดดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้!

จัดระเบียบอย�างมีสไตล์ด�วย PT-P710BT
ลองใช้เทมเพลตที่มีฉลากและลวดลายให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ฉลากแฟ�มเอกสาร ฉลากสายเคเบิลและสายไฟ หรือ
ฉลากบาร์โค้ด ไปจนถึงฉลากติดของขวัญและฉลากสติกเกอร์ติดสมุดภาพ เครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P710BT 
ให้คุณเลือกใช้งานได้มากกว่าที่เคย 



เทป TZe

เทป TZe เคลือบลามิเนตของ P-touch ประกอบด้วย
วัสดุ 7 ชั้น ทำาให้ฉลากบางแต่แข็งแรงทนทาน หมึกถ่ายโอน
ความร้อนถูกประกบระหว่างฟ�ล์มโพลีเอสเตอร์ 2 ชั้น 
ซึ่งช่วยปกป�องข้อความจากน้ำา รอยขีดข่วน อุณหภูมิ 
สารเคมี และแสงแดด ฉลาก ได้รับการทดสอบอย่าง
หนักหน่วง คุณจ�งมั่นใจได้ในฉลากคุณภาพระดับ
มืออาชีพที่ถูกออกแบบมาให้อยู่คงทน

เทปกลิตเตอร์

เติมความสดใสให้กับองค์กรของคุณ ด้วยเทปกลิตเตอร์
แวววาว 3 แบบใหม่

ขยายความคิดสร�างสรรค์ด�วยเทปหลากหลาย
สร้างสรรค์งานพิมพ์ฉลากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเทปพิมพ์ฉลากหลากหลายชนิดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก
มีสไตล์ ริบบิ้นลายสวย และเทปตกแต่งเคลือบลามิเนตที่คงทน เพิ่มความเก�ไก�ให้กับบ้านหรือสำานักงานของคุณ

เทปริบบิ�น

เลือกริบบิ�นสีสวย คุณภาพสูงได้ 4 แบบ ตัวอักษร
สีทองบนริบบิ�นพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายโอนความร้อน
ช่วยให้ลายคงทน ไม่ซีดจางหรือหลุดลอก และยังพิมพ์ลงบน
เนื้อผ้าได้เป็นอย่างดี

เทปตกแต่งลวดลายต่างๆ

เพิ�มความประทับใจด้วยเทปตกแต่งลวดลายสวยงามและ
คงทน มีให้เลือก 4 แบบ เพ�่อให้ของขวัญของคุณโดดเด่น
กว่าใคร



ข�อมูลจําเพาะ

ความเร็วในการพิมพ์

ความละเอียดในการพิมพ์

คัตเตอร์

ระบบการพิมพ์

การจ่ายไฟ

ชนิดเทป

ความยาวฉลาก ต่ำาสุด/สูงสุด

อินเทอร์เฟซ

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)

อุปกรณ์ในกล่อง

ขนาดเครื่อง

น้ำาหนัก

20 มม./วินาที

180 dpi (180 x 360 dpi ในโหมดความละเอียดสูง)

ตัดเทปอัตโนมัติ 

พิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง

แบตเตอรี่ Li-ion battery (PA-BT-005) หรือ USB 

เทป TZe หน้ากว้างขนาด 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 มม.

30 มม. / 499 มม. (เทป 299 มม.)

USB, Bluetooth (MFi Certified)

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
MAC OSX 10.11, 10.12, 10.13

Android 4.4 หรือใหม่กว่า, iOS10 หรือใหม่กว่า

Android และ iOS

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่น PT-P710BT เทป TZe-251 จำานวน 1 ม้วน

ขนาด 24 มม.X 4 ม. ชุดแบตเตอรี่ Li-ion สาย USB

128 (กว้าง) x 67 (ลึก) x 128 (สูง) มม. 0.38 กก.

0.67 กก.

Label images shown are for illustrative purposes only and some aspects may not be reproducable on this model.
Product specifi cations may be subject to change.

Contact:

youtube.com/user/brothertho�  cial

บร�ษัท บราเดอร� คอมเมอร�เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ�)
ชั้น 21 รสาทาวเวอร� 2, 555 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม
Brother Contact Center
โทร. 0-2665-7777 หร�อ customer@brother.co.th


