Oct - Dec 2017

โดดเดนดวยประสิทธิภาพ
คุมคากับธุรกิจคุณ

MFC-L8900CDW

Outstanding Efficiency at
Exceptional Value
135

PAYLESS, GET MORE

นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
3 YEARS ฟรี!เมืประกั
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

สุดคุ้ม ครอบคลุมทุกการใช้งาน

*

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MONO LASER PRINTER

HL- 1110

HL- 1210 W

พิมพ์ขาว-ดำ� 20 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 1 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ GDI

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 32 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์

วัสดุการพิมพ์

โทนเนอร์
TN-1000

ดรัม
DR-1000

โทนเนอร์
TN-1000

ราคา 1,990 บาท*

ราคา 2,590 บาท*
นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
3 YEARS ฟรี!เมืประกั
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

MONO LASER MFC

DCP- 1510

Print
Copy
Scan
■■
■■

3-in-1 : Print/Copy/Scan

ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด
19,200x19,200 dpi

หน่วยความจำ� 16 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-1000

*

DCP- 1610 W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

ดรัม
DR-1000

ดรัม
DR-1000

MFC- 1815

5-in-1 : Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

Print
Print
Copy
Scan
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด
19,200x19,200 dpi

หน่วยความจำ� 32 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น
Wireless 802.11 b/g/n
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-1000

ดรัม
DR-1000

Copy
Scan
Fax
■■
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก
น้อยกว่า 10 วินาที
ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด
19,200x19,200 dpi
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว
14.4K bps/6 วินาที

หน่วยความจำ� 16 MB
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 10 แผ่น
ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น
พร้อมชุดหูโทรศัพท์
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-1000

ราคา 3,290 บาท*

ราคา 3,990 บาท*

หมายเหตุ
■■
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%
■■
บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
■■
บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

2

ดรัม
DR-1000

ราคา 5,290 บาท*

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ
ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งานและทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยโดย
มีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเป็นสุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า
4,322 ชิ้น จากทั่วโลก

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MFC- 1910 W

5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

Print

Copy
Scan
Fax
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก
น้อยกว่า 10 วินาที
ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด
19,200x19,200 dpi
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว
14.4K bps/6 วินาที

หน่วยความจำ� 32 MB
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 10 แผ่น
Wireless 802.11 b/g/n
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-1000

ดรัม
DR-1000

ราคา 5,290 บาท*
“GOOD DESIGN AWARD 2013 คือรางวัลทีม่ อบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ีไซน์
โดดเด่นควบคู่ไปกับการใช้งานทีส่ ามารถตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม
ซึง่ เป็นรางวัลทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ โดยสถาบันชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รางวัลนี้ได้รบั การ
ยอมรับจากทัว่ โลกโดยผูช้ นะเลิศจะได้รบั เครือ่ งหมาย “G Mark” เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสินค้า
ดังกล่าวมีความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
3 YEARS ฟรี!เมืประกั
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

MONO LASER PRINTER

HL-L 2320 D

HL-L 2360 DN

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 8 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ GDI
ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

*

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2360/ TN-2380

HL-L 2365 DW

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 32 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6
ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า
Network built-in

■■

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2360/ TN-2380

ดรัม
DR-2355

พิเศษ 3,490 บาท* ปกติ  4,590 บาท*

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 32 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6
ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า
Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2360/ TN-2380

ดรัม
DR-2355

ราคา 5,490 บาท*

นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
3 YEARS ฟรี!เมืประกั
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
*

MFC-L 2700 DW

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MFC-L 2740 DW

5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax

Print

Print

Print

Copy
Scan
Fax
■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 8.5 วินาที
สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น

หน่วยความจำ� 32 MB
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2360/ TN-2380

Copy
Scan
Fax
■■

■■

■■

■■

■■

ดรัม
DR-2355

พิเศษ 5,390 บาท* ปกติ  7,490 บาท*
ซอฟแวร์บริหารจัดการงานพิมพ์  brother

สามารถพิมพ์ผา่ น mobile device

ทำ�สำ�เนาบัตรประชาชน

Brother iPrint&Scan แอปพริเคชัน่
สำ�หรับการพิมพ์ผา่ น Smart Phone, Tablet

ระบบการพิมพ์แบบไร้สาย

ระบบการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

ดรัม
DR-2355

ราคา 5,990 บาท*

MONO LASER MFC

MFC-L 2700 D

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 8.5 วินาที
สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น

หน่วยความจำ� 32 MB
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า
Wireless 802.11b/g/n and Network built-in

Copy
Scan
Fax
■■

■■

■■

■■

■■

■■

หน่วยความจำ� 64 MB
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า
Wireless 802.11b/g/n and Network built-in
หน้าจอ 2.7”Touch Screen Color LCD
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2360/ TN-2380

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2360/ TN-2380

ดรัม
DR-2355

ราคา 8,490 บาท*
4.85” LCD

ดรัม
DR-2355

ราคา 11,990 บาท*

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 4.85 นิว้

รองรับการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สาย

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิว้

รองรับการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย

เชือ่ มต่อตรงผ่าน WiFi DIRECT

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที
ความละเอียด 2,400x600 dpi
ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที
สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น

**เฉพาะร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ  
   กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพือ่ แลกรับ Voucher หรือ  ของแถม
* ดูรายละเอียดวิธกี ารแลกรับได้ทห่ี น้า 25 ทัง้ นีส้ งวนสิทธิก์ ารแลกรับ
บัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าตามราคา
ในแค็ตตาล็อก At your side

3

THE UNPARALLELED SOLUTION. FOR YOUR BUSINESS.

รับประกัน 3 ปี + On Site**

ศักยภาพที่เหนือชั้น สำ�หรับธุรกิจคุณ

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MONO LASER PRINTER

HL-L 5100 DN

HL-L 6200 DW

HL-L 6400 DW

อุปกรณ์เสริม

Mailbox
MX-4000

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Mailbox, Tower tray
เป็นอุปกรณ์เสริม

พิมพ์ขาว-ดำ� 40 แผ่น/นาที
ความละเอียด 1,200X1,200 dpi
หน่วยความจำ� 512 MB
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Network built-in 10/100 Base TX
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3
รองรับงานพิมพ์สูงสุด 50,000 แผ่น/ เดือน
รับประกันสินค้า 3 ปี

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที
ความละเอียด 1,200X1,200 dpi
หน่วยความจำ� 1 GB
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Network built-in 10/100/1000 Base TX
Wireless 802.11 b/g/n
ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3
รองรับงานพิมพ์สูงสุด 100,000 แผ่น/ เดือน
รับประกันสินค้า 3 ปี

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที
TFT LCD 1.8"
NFC Card Reader
หน่วยความจำ� 1 GB
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Network built-in 10/100/1000 Base TX
Wireless 802.11 b/g/n
ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3
ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น
รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 แผ่น/ เดือน
รับประกันสินค้า 3 ปี

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-3428/ TN-3448/
TN-3478

ราคา

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-3428/ TN-3448/
TN-3478

ดรัม
DR-3455

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center
หรือตัวแทนจำ�หน่าย

ราคา

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-3428/ TN-3448/
TN-3478/ TN-3498

ดรัม
DR-3455

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center
หรือตัวแทนจำ�หน่าย

ราคา

Tower Tray
TT-4000

ดรัม
DR-3455

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center
หรือตัวแทนจำ�หน่าย

MONO LASER MFC

DCP-L 5600 DN

MFC-L 5900 DW

3-in-1:Print/Copy/ Scan

4-in-1:Print/ Fax/ Copy/ Scan

MFC-L 6900 DW
4-in-1:Print/ Fax/ Copy/ Scan

อุปกรณ์เสริม

TT-4000

Print
Copy
Scan
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที
ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที
ความละเอียด 600x600 dpi (จาก ADF)

ความละเอียด 1,200X1,200 dpi
หน่วยความจำ� 512MB
3.7" TFT Color LCD
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
Network built-in 10/100 Base TX
รองรับงานพิมพ์สูงสุด 50,000 แผ่น/ เดือน
USB Direct Print
ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้ถึง 70 แผ่น
Brother Apps
รับประกันสินค้า 3 ปี

ราคา
4

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-3428/ TN-3448/ TN-3478

Print
Copy
Scan
Fax

ดรัม
DR-3455

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center
หรือตัวแทนจำ�หน่าย

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที
ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที
ความละเอียด 600 x 600 dpi (จาก ADF)
ความเร็ว 33.6 kbps/ 3 วินาที

ความละเอียด 1,200X1,200 dpi
หน่วยความจำ� 1GB
3.7" TFT Color LCD
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
Network built-in 10/100/1000 Base TX
Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
รองรับงานพิมพ์สูงสุด 100,000 แผ่น/ เดือน
Dual CIS Scanning
ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้ถึง 70 แผ่น
Brother Apps
รับประกันสินค้า 3 ปี

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-3428/ TN-3448/ TN-3478

ราคา

ดรัม
DR-3455

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center
หรือตัวแทนจำ�หน่าย

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Tower tray เป็นอุปกรณ์เสริม
Print ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที
Copy ถ่ายเอกสาร 50 แผ่น/นาที
Scan ความละเอียด 600 x 600 dpi(จาก ADF)
Fax
ความเร็ว 33.6 kbps/ 3 วินาที
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ความละเอียด 1,200X1,200 dpi
หน่วยความจำ� 1GB
4.85" TFT Color LCD
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น
Network built-in 10/100/1000 Base TX
Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 แผ่น/ เดือน
Dual CIS Scanning
ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้ถึง 80 แผ่น
Brother Apps
รับประกันสินค้า 3 ปี
วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
ดรัม
TN-3428/ TN-3448/
DR-3455
TN-3478/ TN-3498
โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center
หรือตัวแทนจำ�หน่าย

ราคา

EASY START, SMART FUNCTION

รับประกัน 3 ปี + On Site**

ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ทุกโหมดการใช้งาน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

COLOR LASER PRINTER & MFC

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

3.7” LCD

Print
Fax
Copy
Scan

5.0” LCD

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4)
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps และมี PC Fax, Internet Fax
ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 รวดเร็วด้วย 2 หัวสแกน แบบ Dual CIS

ความละเอียด 2,400x600 dpi
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น
หน่วยความจำ� 1 GB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
สามารถพิมพ์/ถ่าย/พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in
หน้าจอ 3.7” Touch screen Color LCD

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Print
Fax
Copy
Scan
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4)
รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps และมี PC Fax, Internet Fax
ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 รวดเร็วด้วย 2 หัวสแกน แบบ Dual CIS

ความละเอียด 2,400x600 dpi
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 70 แผ่น
หน่วยความจำ� 1 GB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
สามารถพิมพ์/ถ่าย/พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in
หน้าจอ 5.0” Touch screen Color LCD
NFC- Card Reader built-in

วัสดุการพิมพ์
TN-451 BK/C/M/Y I TN-456 BK/C/M/Y

วัสดุการพิมพ์
ดรัม
DR-451CL

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

ราคา 37,990 บาท*

TN-451 BK/C/M/Y I TN-456 BK/C/M/Y

ดรัม
DR-451CL

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

ราคา 39,990 บาท*

HL-L8260CDN

HL-L8360CDW

2.7” LCD

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 512 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
USB direct print
Network built-in

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

วัสดุการพิมพ์
TN-451 BK/C/M/Y I TN-456 BK/C/M/Y

ราคา 21,990 บาท*

6

ดรัม
DR-451CL

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียด 2,400x600 dpi
หน่วยความจำ� 1G
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in
หน้าจอ 2.7” Touch screen Color LCD
NFC- Card Reader built-in
วัสดุการพิมพ์
TN-451 BK/C/M/Y I TN-456 BK/C/M/Y

ดรัม
DR-451CL

ราคา 23,990 บาท*

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ  **ปกติรับประกัน 3 ปี (ส่งกลับทีศ่ นู ย์บริการของบริษทั ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ )
ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ
หมายเหตุ
ปลอดภัยในการใช้งานและทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยโดย
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
มีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเป็นสุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4,322 ชิ้น จากทั่วโลก
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
**การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

“GOOD DESIGN AWARD 2013 คือรางวัลทีม่ อบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ีไซน์
โดดเด่นควบคู่ไปกับการใช้งานทีส่ ามารถตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม
ซึง่ เป็นรางวัลทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ โดยสถาบันชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รางวัลนี้ได้รบั การ
ยอมรับจากทัว่ โลกโดยผูช้ นะเลิศจะได้รบั เครือ่ งหมาย “G Mark” เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสินค้า
ดังกล่าวมีความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

EASY START, SMART FUNCTION

รับประกัน 3 ปี + On Site**

ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ทุกโหมดการใช้งาน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

COLOR LED PRINTER & MFC

MFC- 9330 CDW

MFC- 9140 CDN

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Internet Fax

7-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Internet Fax/Direct Print

4.85” LCD

4.85” LCD

Print ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4)
Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps รองรับ PC Fax, Internet Fax
Copy ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4)
Scan สามารถสแกนทู Email, Image, File, OCR, FTP
ความละเอียด 2,400X600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที
สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น
หน่วยความจำ� 192 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
มี Network built-in

Print ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4)
Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps รองรับ PC Fax, Internet Fax
Copy ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4)
Scan สามารถสแกนทู Email, Image, File, OCR, FTP และ USB
ความละเอียด 2,400X600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที
สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์โดยตรงจาก USB Flash Drive
ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น
หน่วยความจำ� 192 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
มี Network และ Wireless built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-261 BK/C/M/Y| TN-265 C/M/Y

วัสดุการพิมพ์
ดรัม
DR-261CL

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

โทนเนอร์
TN-261 BK/C/M/Y| TN-265 C/M/Y

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

0%
ราคา 16,990 บาท*
6 เดือน

0%
ราคา 19,990 บาท*
6 เดือน

HL- 3150 CDN

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ดรัม
DR-261CL

HL- 3170 CDW

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 18 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียด 2,400X600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
หน่วยความจำ� 64 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
Network built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียด 2,400X600 dpi
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที
พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
หน่วยความจำ� 128 MB
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
Network , Wireless built-in

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-261 BK/C/M/Y (Standard)/
TN-265 C/M/Y (High Yield)

0%
ราคา 9,990 บาท*
6 เดือน

วัสดุการพิมพ์
ดรัม
DR-261CL

โทนเนอร์
TN-261 BK/C/M/Y (Standard)/
TN-265 C/M/Y (High Yield)

ดรัม
DR-261CL

0%
ราคา 11,990 บาท*
6 เดือน

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ  **ปกติรับประกัน 3 ปี (ส่งกลับทีศ่ นู ย์บริการของบริษทั ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ )
ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ
หมายเหตุ
ปลอดภัยในการใช้งานและทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยโดย
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
มีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเป็นสุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4,322 ชิ้น จากทั่วโลก
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
**การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

“GOOD DESIGN AWARD 2013 คือรางวัลทีม่ อบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ีไซน์
โดดเด่นควบคู่ไปกับการใช้งานทีส่ ามารถตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม
ซึง่ เป็นรางวัลทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ โดยสถาบันชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รางวัลนี้ได้รบั การ
ยอมรับจากทัว่ โลกโดยผูช้ นะเลิศจะได้รบั เครือ่ งหมาย “G Mark” เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสินค้า
ดังกล่าวมีความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

7

นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
2 YEARS ฟรี!เมืประกั
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

FILL FREE WITH SMART FUNCTION
เติมเต็มสิ่งดีๆ ด้วยประสิทธิภาพที่ตรงใจ

*

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

LASER FAX

FAX- 2950

FAX- 2840

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วส่งแฟกซ์  2.5 วินาที/แผ่น
หน่วยความจำ� 16 MB(รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 400 แผ่น)
กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย, ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ทำ�งานเป็นพรินเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น/นาที
ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำ�เนา, 50-400% ย่อ-ขยาย
ถาดบรรจุกระดาษ  250 แผ่น

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วส่งแฟกซ์  2.5 วินาที/แผ่น
หน่วยความจำ� 16 MB (รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 500 แผ่น)
กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย, ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ทำ�งานเป็นพรินเตอร์ได้สูงสุด 24 แผ่น/นาที
ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำ�เนา, 50-400% ย่อ-ขยาย
ทำ�งานสแกนเอกสารขาว-ดำ� (A4) ได้ที่ ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi
ถาดบรรจุกระดาษ  250 แผ่น
วัสดุการพิมพ์

วัสดุการพิมพ์
โทนเนอร์
TN-2260/ TN-2280

ดรัม
DR-2255

โทนเนอร์
TN-2260/ TN-2280

ราคา 7,990 บาท*

ดรัม
DR-2255

ราคา 9,490 บาท*

THERMAL TRANSFER วัสดุการพิมพ์ Fax กระดาษความร้อนและกระดาษธรรมดา

FAX CONSUMABLES
รุ่น
PC-202RF
PC-401
PC-402RF
PC-AS4RF
PC-501

รายละเอียด
ม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-1170, 1270, 1570MC, 1020e, 1030e (450 แผ่น)
ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645,685MC, 717, 727, 737MC
ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 827S, 837MCS, 878 (144 แผ่น)
ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 4 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 827S, 837MCS, 878 (178 แผ่น)
ตลับหมึกพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-817S, 827S, 837MCS, 878

ราคา*
2,030
980
920
1,970
980

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

LASER CONSUMABLES วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
รุน
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รายละเอียด

ราคา*

CONSUMABLES
LASER CONSUMABLES

INKJET CONSUMABLES

วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ISO 19798)
TN-451BK

2,250

TN-456
C/M/Y

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สำหรับรุน HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-L8690CDW,
MFC-L8900CDW (30,000 แผน ISO 19798)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สำหรับรุน HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-L8690CDW,
MFC-L8900CDW (1,800 แผน ISO 19798)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สำหรับรุน HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-L8690CDW,
MFC-L8900CDW (6,500 แผน ISO 19798)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สำหรับรุน HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-L8690CDW,
MFC-L8900CDW (6,500 แผน ISO 19798)

DR-451CL

ตลับแมพมิ พ (ดรัม) สำหรับรุน HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW (30,000 แผน)

5,990

TN-451
C/M/Y
TN-456BK

2,790
4,890
6,990

SCANNER CONSUMABLES
วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องสแกนเนอร์

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
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เมือ่ ซือ้ สินคา
ตัง้ แต
1 เมษายน
ตุลาคม
จนถึง
30
นุ ายนนี้
31 มิธันถวาคมนี

COLOR INKJET MFC

DCP-T 300

Copy
Scan
■■
■■

เฉพาะรุ่น Refill Tank System

* การรับประกัน 2 ปีนั้น:  1. ต้องลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ซื้อ ถึงจะได้รับประกันเพิ่มในปีที่ 2

DCP-T 500 W

3-in-1: Print / Copy / Scan

Print

รับประกัน 2 ปี* หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

BT-6000BK

3-in-1: Print / Copy / Scan

Print

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm
(ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated

Copy
Scan

LCD Display 1 Line LCD  
หน่วยความจำ� 64 MB

■■
■■
■■

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด  10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm
(ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated

วัสดุการพิมพ์
หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :
หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y

วัสดุการพิมพ์
หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :

0%
6 เดือน พิเศษ 4,590 บาท* ปกติ  5,290 บาท*

0%
6 เดือน พิเศษ 5,190 บาท* ปกติ  5,790 บาท*

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed

MFC-T 800 W

DCP-T 700 W

Copy
Scan
■■
■■
■■
■■

ขวดน้ำ�หมึกสีดำ� สำ�หรับเครื่องอิงค์เจ็ท
รุ่น DCP-T300 / DCP-T500W /
DCP-T700W / MFC-T800W
(6,000 แผ่น ประเมินด้วยวิธีการของ
บราเดอร์โดยใช้การทดสอบในรูปแบบ
มาตรฐาน ISO24712)

ราคา

280 บาท

BT-5000C/M/Y

4-in-1: Print / Copy / Scan / Fax

3-in-1: Print / Copy / Scan

Print

■■

Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™
LCD Display 1 Line LCD  
หน่วยความจำ� 64 MB

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm
(ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 3/4.8 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**)
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated

ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น
Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™  
LCD Display 1 Line LCD
หน่วยความจำ� 64 MB

Print
Copy
Scan
Fax
■■
■■
■■
■■

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm
(ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 3/4.8 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**)
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated
แฟกซ์ 6 วินาที/แผ่น ขาวดำ� / PC Fax ขาวดำ� (เฉพาะส่ง)

ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น
Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™  
LCD Display 1 Line LCD  
หน่วยความจำ� 64 MB

วัสดุการพิมพ์
หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :
หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y

วัสดุการพิมพ์
หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :
หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y

0%
6 เดือน ราคา 6,790 บาท*

0%
6 เดือน ราคา 7,490 บาท*

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed

■■

ขวดน้�ำ หมึกสีฟา้ , สีชมพู, สีเหลือง
สำ�หรับเครื่องอิงค์เจ็ท รุ่น DCP-T300 /
DCP-T500W / DCP-T700W /
MFC-T800W
(5,000 แผ่น ประเมินด้วยวิธีการ
ของบราเดอร์โดยใช้การทดสอบ
ในรูปแบบมาตรฐาน ISO24712)

ราคา

230 บาท

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed

SPECIAL BUNDLE PACK PROGRAM
ซื้อเครื่องพร้อมหมึก (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ)

ปกติ  9,670 บาท*

+
LC-3617BK/C/M/Y

MFC-J2330DW

MFC-J2330DW

MFC-J2730DW

LC-3617BK/C/M/Y

LC-3619XLBK/XLC/XLM/XLY

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

10

0% พิเศษ 17,300 บาท
10 เดือน

LC-3619XLBK/XLC/XLM/XLY

ปกติ  19,670 บาท*

+

0%
6 เดือน พิเศษ 10,830 บาท

+
MFC-J2730DW

MFC-J3530DW

ปกติ  11,670 บาท*

+

ปกติ  18,610 บาท*

+

0% พิเศษ 9,300 บาท
6 เดือน

LC-3619XLBK/XLC/XLM/XLY

0%
10 เดือน พิเศษ 16,830 บาท
LC-3617BK/C/M/Y

MFC-J3530DW

ปกติ  10,610 บาท*

+

ปกติ  17,670 บาท*

+

0%
6 เดือน พิเศษ 8,830 บาท

MFC-J3930DW

ปกติ  12,610 บาท*

0%
10เดือน พิเศษ 18,830 บาท
LC-3617BK/C/M/Y

+

0%
6 เดือน พิเศษ 11,300 บาท
MFC-J3930DW

ปกติ  20,610 บาท*

0%
10 เดือน พิเศษ 19,300 บาท

LC-3619XLBK/XLC/XLM/XLY

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
* ดูรายละเอียดวิธีการแลกรับได้ที่หน้า 25 ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
2 YEARS ฟรี!เมืประกั
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
*

MFC-J 2330 DW

MFC-J 2730 DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

Print

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm
(ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi,
หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
				Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A4, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3
FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที
Fax
แฟกซ 9 วินาที/แผน
Copy
ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**)
				2-sided copy ได้ถึงขนาด A4
Scan
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated
PC Fax
รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct Print
USB Flash Memory (JPEG)
■■
■■

■■
■■

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

จอ LCD Display 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel
ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น ได้ถึงขนาด A3 พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือ
ทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray)
WiFi Direct Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria,Google Cloud Print™
หนวยความจำ� 128 MB

Print

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm
(ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi,
หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
				Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A4, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3
FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที
Fax
แฟกซ 3 วินาที/แผน
Copy
ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**)
				2-sided copy ได้ถึงขนาด A4
Scan
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated
PC Fax
รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct Print
USB Flash Memory (JPEG)
■■
■■

■■
■■

จอ LCD Display 3.7 นิ้ว แบบ Touch Panel
ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น ไดถึงขนาด A3 และถาดกระดาษดานลางรองรับได 250 แผน
ไดถึงขนาด A3 พรอมชองใสกระดาษดานหลัง (Multi-Purpose Tray) ได 100 แผน ไดถึงขนาด A3
WiFi Direct Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria,Google Cloud Print™
หนวยความจำ� 256 MB

วัสดุการพิมพ์

วัสดุการพิมพ์

หมึกแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY

หมึกแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

0%
6 เดือน ราคา 7,990 บาท*

0%
6 เดือน ราคา 9,990 บาท*

MFC-J 3530 DW

MFC-J 3930 DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

Print

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm
(ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi,
หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
				Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A3, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3
FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที
Fax
แฟกซ 3 วินาที/แผน สามารถสงแฟกซไดถึงขนาด A3
Copy
ถายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผนตอนาที (ISO Print Speed)
สามารถสำ�เนาไดถึงขนาด A3  2-sided copy ไดถึงขนาด A3
Scan
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated
				สามารถสแกนได้ถึงขนาด A3
PC Fax
รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct Print
USB Flash Memory (JPEG)
■■
■■

■■
■■

จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel
ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได 250แผน ไดถึงขนาด A3 พรอมชองใสกระดาษดวยมือ
ทีละแผนดานหลัง(BypassTray)
WiFi Direct Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print™
หน่วยความจำ� 128 MB

Print

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm
(ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi,
หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
				Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A3, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3
FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที
				รองรับการพิมพ์ผ่าน NFC (Near Field Comunication)
Fax
แฟกซ 3 วินาที/แผน สามารถสงแฟกซไดถึงขนาด A3
Copy
ถายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผนตอนาที  (ISO Print Speed)
สามารถสำ�เนาไดถึงขนาด A3  2-sided copy ไดถึงขนาด A3
Scan
ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated
				สามารถสแกนได้ถึงขนาด A3
PC Fax
รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct Print
USB Flash Memory (JPEG)
■■
■■

■■
■■

วัสดุการพิมพ์

จอ LCD สี ขนาด 3.7 นิ้ว แบบ Touch Panel
ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได 250 แผน ไดถึงขนาด A3 และถาดกระดาษดานลางรองรับได 250 แผน
ไดถึงขนาด A3 พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง (Multi-Purpose Tray) ได้ 100 แผ่นได้ถึงขนาด A3
WiFi Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print™
หน่วยความจำ� 256 MB
วัสดุการพิมพ์

หมีกแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY

หมีกแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y  หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

0%
10 เดือน ราคา 15,990 บาท*
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

FREE!
บัตรกำ�นัล มูลค่า 1,000.- *

0%
ราคา 17,990 บาท*
10 เดือน

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
• สามารถเลือกรับบัตรกำ�นัล Big C, Lotus, Central หรือ Starbuck
* ดูรายละเอียดวิธีการแลกรับได้ที่หน้า 25 ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side
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บราเดอร อิงคแท็งก รุน T-SERIES

MFC-T800W

หัวพ�มพทน

รองรับการใชงานพ�มพ
ปร�มาณสูง

45

หมึกเติมงาย

ดวยระบบการเติมหมึก
แบบเทเอียง 45 องศา ไมหกเลอะ

ฟ�งกชั่นครบ

เต็มประสิทธิภาพครบทุกฟ�งกชน่ั

Keep your information moving

ADS-2800W

Wired & Wireless Network Document Scanner

The Brother ADS-2800W desktop document
scanner is simple to set up, robust for continued
office use and reliable for uninterrupted professional
scanning of vital documents.
Offering true network capability, business critical
information can be sent directly to a desired Network
folder location, improving workflow efficiency and
increasing productivity. The ADS-2800W also
supports programmable scan destinations from the
9.3cm colour touchscreen, for instant, one touch
scanning.

Secure Function Lock (SFL) allows user restrictions to
be put in place for function management and improved
security.

ADS 2.0 scanners efficiently process a wide range of
mixed document materials, paper weights, colours,
sizes and also plastic cards.

* Brother technical support and Brother Solutions Interface may be required. Please speak to a Brother representative for more information.

The scan to USB host feature allows the connection of
an external storage flash drive up to 64 GB so users can
instantly make their scanned documents portable.

1 YEAR

DOCUMENT SCANNER

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

*

COMPACT DOCUMENT SCANNER

ADS- 1100 W

ADS- 1600 W

เครือ่ งสแกนเอกสารแบบตัง้ โต๊ะ ขนาดกระทัดรัด ประหยัดพืน้ ที่
เคลื่อนย้ายสะดวกสแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash
Memory และมีช่องสําหรับสแกนนามบัตร หรือบัตรพลาสติก
มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบ Wireless

เครือ่ งสแกนเอกสารแบบตัง้ โต๊ะ ขนาดกระทัดรัด หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง6.8 ซม.
สามารถสแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory และมีชอ่ งสาํ หรับสแกน
นามบัตร หรือบัตรพลาสติก มาพร้อมกับการเชือ่ มต่อแบบ Wireless และการเก็บ
ข้อมูลไปยัง Cloud ได้โดยตรงจากตัวเครือ่ ง

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
Software

ราคา 9,490 บาท*

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n
16 แผ่นต่อนาที (A4)
32 หน้าต่อนาที (A4)
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
20 แผ่น
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF
CC4, Nuance™PaperPort™12SE,
NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

FREE!
บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Lotus มูลค่า 500.-

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
Software

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n
18 แผ่นต่อนาที (A4)
36 หน้าต่อนาที (A4)
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
20 แผ่น
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF
CC4, Nuance™PaperPort™12SE, Nuance®PDF
Converter Pro 8, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

0%
6 เดือน ราคา 12,490 บาท*

DS-620 / DS-720D

ADS-2100

สแกนเนอร์แบบพกพาได้ ขนาดกระทัดรัด สแกนเอกสารสําคัญต่างๆ
แบบฟอร์ม ใบเสร็จ ใบปลิว รวมทัง้ บัตรประชาชนและบัตรพลาสติกแข็ง
พร้อมซอฟต์แวร์สแกนนามบัตร (Bizcard) ใช้พลังงานผ่าน
สาย USB เพียงเส้นเดียว

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ สําหรับใช้ในสํานักงาน ที่ต้องการ
สแกนเอกสารครั้งละหลายๆแผ่น สแกนเอกสาร 2 หน้าได้อัตโนมัติ
สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory

Hi-Speed USB 2.0
7.5 แผ่นต่อนาที (A4) * รุ่น DS-620
10 หน้าต่อนาที (A4)  * รุ่น DS-720D
600x600 dpi
400 g และ 500 g
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF
Windows®, Mac, Linux
DsmobileCapture, Button Manager V2,
NewSoft®Presto!BizCard 6, Manager 9

ร่นุ DS-620

พิเศษ 3,990 บาท* ปกติ  5,490 บาท*

กระบอกน้ำ�สูญญากาศ Vacuum (Zojirushi)
มูลค่า 1,650.-

DESKTOP DOCUMENT SCANNER

MOBILE DOCUMENT SCANNER

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
น้ำ�หนัก
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
Driver
Software

FREE!

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

Hi-Speed USB 2.0
24 แผ่นต่อนาที (A4)
48 หน้าต่อนาที (A4)
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
50 แผ่น

Software

CC4, Nuance® PaperPort 12SE, Nuance PDF
Converter Pro 7, NewSoft®Presto!BizCard 6,
PageManager 9 SE

PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์,
JPEG และ TIFF

FREE!
บัตรกำ�นัล Central หรือ Lotus มูลค่า 500.-

ร่นุ DS-720D

0%
4 เดือน พิเศษ 5,990 บาท* ปกติ  7,490 บาท*

FREE!
บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Lotus
มูลค่า 1,000.-

ราคา 19,990 บาท*

DESKTOP NETWORK SCANNER

ADS- 2600 W

ADS- 2400 N

เครือ่ งสแกนเอกสารแบบตัง้ โต๊ะ หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สะดวกด้วยการกดเลือกจาก iCon ทีห่ น้าจอ สแกนเอกสารโดยตรง
ไปยัง USB Flash Memory พร้อมการเชือ่ มต่อทัง้ แบบ Wireless และ Wired LAN และเก็บข้อมูลไปยัง Cloud ได้โดยตรงจากตัวเครือ่ ง

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ สำ�หรับองค์กรที่ต้องการสแกนเอกสารความเร็วสูง เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค(Wired LAN) สแกน
เอกสาร 2 หน้าได้อัตโนมัติ สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์ และฟังก์ชั่นการปรับปรุง
คุณภาพเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อ
Hi-Speed USB 2.0 และ Wired LAN 10Base
T/100Base-TX/1000Base-T
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
30 แผ่นต่อนาที (A4)
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
60 หน้าต่อนาที (A4)
ความละเอียดในการสแกน
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
ถาดป้อนกระดาษ
50 แผ่น
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์,
JPEG, TIFF และ XPS
Software
CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Sprint,
ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
Software

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n และ
Wired LAN 10/100 Base-TX
24 แผ่นต่อนาที (A4)
48 หน้าต่อนาที (A4)
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
50 แผ่น
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์,
JPEG และ TIFF
CC4, Nuance®PaperPort 12SE, Nuance PDF
Converter Pro 7, NewSoft®Presto!BizCard 6,
PageManager 9

พิเศษ 23,990 บาท* ปกติ  25,990 บาท*
14

FREE!
External HDD 1 TB มูลค่า 2,390 บาท

ราคา 28,890 บาท*

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ  
**กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่ www.brother.co.th
* ดูรายละเอียดวิธกี ารแลกรับได้ทห่ี น้า 25 ทัง้ นีส้ งวนสิทธิก์ ารแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

1 YEAR

SCANNER

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

*

PROFESSIONAL DOCUMENT SCANNER

PDS-5000

PDS-6000

เครือ่ งสแกนเอกสารความเร็วสูง มีความสามารถในการสแกนเอกสารครัง้ ละหลายๆแผ่น โดยมีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุดถึง 100 แผ่น และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์เพือ่ การใช้งานอย่าง
มืออาชีพ เหมาะกับการนำ�ไปเชีอ่ มต่อกับระบบจัดการเอกสาร ผู้ใช้งานธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทัง้ องค์กรของรัฐบาล และบริษทั เอกชน กับความต้องการการสแกนเนอร์ทม่ี ี Full Function TWAIN รองรับ
การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
สแกนไปยัง
Driver
Software
การประมวลผลภาพ

SuperSpeed USB 3.0
60 แผ่นต่อนาที (A4)
120 ภาพต่อนาที (A4)
สูงสุด 600x600 dpi
สูงสุด 100 แผ่น
E-mail , Image, OCR, File, FTP, Network,
SharePoint, Application, Printer
Windows®, Mac, Linux
Button Manager V2 / DS Capture / OmniPage
SE 18 / QuickScan Pro Trial
Auto Colour Detection, Auto Image Rotation,
Background Processing, Binarization, Colour Dropout,
Continuous Scan, Despeckle, Digital Imprinter, Edge Fill,
Multi stream, Punch Hole Removal, Split Image

พิเศษ 36,990 บาท* ปกติ 45,990 บาท*

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
สแกนไปยัง
Driver
Software
การประมวลผลภาพ

SuperSpeed USB 3.0
80 แผ่นต่อนาที (A4)
160 ภาพต่อนาที (A4)
สูงสุด 600x600 dpi
สูงสุด 100 แผ่น
E-mail , Image, OCR, File, FTP, Network,
SharePoint, Application, Printer
Windows®, Mac, Linux
Button Manager V2 / DS Capture / OmniPage
SE 18 / QuickScan Pro Trial
Auto Colour Detection, Auto Image Rotation,
Background Processing, Binarization, Colour Dropout,
Continuous Scan, Despeckle, Digital Imprinter, Edge Fill,
Multi stream, Punch Hole Removal, Split Image

ราคา 62, 990 บาท*

DESKTOP NETWORK SCANNER

ADS-2800W

ADS-3600W

เครือ่ งสแกนเอกสารแบบตัง้ โต๊ะสำ�หรับองค์กร หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. เชือ่ มต่อกับระบบเน็ตเวิรค์ Wireless และ Wired LAN
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การทำ�งานร่วมกับระบบจัดการเอกสาร สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง อีเมล์, SharePoint, Web Services,
FTP/SFTP, Could โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์ และฟังก์ชน่ั การปรับปรุงคุณภาพเอกสาร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

เครือ่ งสแกนเอกสารแบบตัง้ โต๊ะสำ�หรับองค์กร หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. เชือ่ มต่อกับระบบเน็ตเวิรค์ Wireless และ Wired LAN
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การทำ�งานร่วมกับระบบจัดการเอกสาร ด้วยการสแกนเอกสารโดยตรงไปยัง อีเมล์, SharePoint, Web Services,
FTP/SFTP, Could โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์ และฟังก์ชน่ั การปรับปรุงคุณภาพเอกสาร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
Software

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n และ
Wired LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
30 แผ่นต่อนาที (A4)
60 หน้าต่อนาที (A4)
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
50 แผ่น
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์,
JPEG, TIFF และ XPS
CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Sprint,
ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

ราคา 32,890 บาท*

FREE!
External HDD 1 TB มูลค่า 2,390 บาท

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ  
**กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่ www.brother.co.th

การเชื่อมต่อ
ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ�
ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ�
ความละเอียดในการสแกน
ถาดป้อนกระดาษ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
Software

SuperSpeed USB 3.0, Wireless 802.11b/g/n และ
Wired LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
พร้อม NFC (Near Field Communication)
50 แผ่นต่อนาที (A4)
100 หน้าต่อนาที (A4)
สูงสุด 1,200x1,200 dpi
50 แผ่น
PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์,
JPEG, TIFF และ XPS
CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Professional,
ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

พิเศษ 36,890 บาท* ปกติ  44,890 บาท*
หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
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1 YEAR

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
*

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

LIFESTYLE

PT-D 200 KT

PT-D200RK

PT-P300BT

Application :
P-touch
Design&Print

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก ลาย Hello Kitty
■■

■■
■■

■■
■■

ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์
พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 334 สัญลักษณ์
และรูปแบบกรอบรูป 31 ชนิด รวมถึงลาย Hello Kitty
“TZE”  เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-12 mm
เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้าน ที่โรงเรียน และออฟฟิศ

■■
■■

■■
■■

ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์
พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด  ลายลิขสิทธิ์
Rilakkuma 34 แบบ สุดน่ารัก และ กรอบรูป 22 แบบ
“TZE”  เทป  มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-12 mm
เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้าน ที่โรงเรียน และออฟฟิศ

FREE!

FREE!

Adaptor มูลค่า 550 .-

Adaptor มูลค่า 550 .-

■■

■■
■■
■■

■■
■■

ราคา 2, 590 บาท*

ราคา 2, 590 บาท*

เครือ่ งพิมพ์ฉลาก แบบพกพาออกแบบผ่านสมาร์ทโฟน

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก ลาย Rilakkuma
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi
พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตัดฉลากแบบ Manual
รองรับเทป TZE หน้ากว้างขนาด 3.5, 6, 9, 12 มิลลิเมตร
ออกแบบฉลากผ่าน Application P-Touch Design & print บน Smartphone ทั้ง Android และ iOS
เชื่อมต่อ Smartphone ผ่าน Bluetooth
น้ำ�หนัก 0.38 กิโลกรัม

ราคา 1, 990 บาท*

OFFICE USE

PT-D 200

PT-E 200 VP

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก กะทัดรัด
■■

■■
■■

■■

■■

ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 11 สไตล์
พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 300 สัญลักษณ์
และกรอบรูป 10 ชนิด
“TZE”  เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาด
ตั้งแต่ 3.5-12 mm
เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้านและสำ�นักงาน

ปกติ  1,990 บาท*

พิเศษ 1,790 บาท*

PT-D 450

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก กะทัดรัด
■■

■■
■■

■■

■■

ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์
พิมพ์ตวั อักษรได้ 2 บรรทัด 300 สัญลักษณ์
รวมถึงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าอีก 35แบบ
“TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาด
ตั้งแต่ 3.5-12 mm
เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อม

เครื่องพิมพ์ฉลากในสำ�นักงาน แบบ
พกพา และต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
■■

■■

■■
■■
■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 mm/sec
ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่
พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตวั อักษร
ได้สงู สุด 5 บรรทัด
ออกแบบฉลากผ่าน P-Touch EditorV5.1
“TZE”  เทป  มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-18 mm
รองรับการใช้งานกับ PC และ  Macintosh

เครื่องพิมพ์ฉลากในสำ�นักงาน แบบ
พกพา และต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
■■

■■

■■
■■

■■

FREE!
กล่องอุปกรณ์  (Hardcase)

ราคา 2,290 บาท*

PT-D 600

■■

ราคา 2,990 บาท*

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 30 mm/sec
ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่
พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตัวอักษร
ได้สูงสุด 7 บรรทัด
มีกรอบให้เลือก 99 แบบ และสัญลักษณ์ 545 แบบ
สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม
P-touch Editor V5.1
“TZE”  เทป  มีให้เลือกหลากสีและขนาด
ตั้งแต่  3.5-24 mm
รองรับการใช้งานกับ PC และ  Macintosh
รองรับการทำ�งานผ่าน USB พร้อมด้วยที่ตัดเทป
แบบอัตโนมัติ (Automatic Label Cutter)

FREE!

บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 1,000 .-

ราคา 6,990 บาท*
16

ทุกร่นุ รับประกัน 1 ปี รับเพ่มิ การรับประกันสินค้าฟรีอกี 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
* ดูรายละเอียดวิธกี ารแลกรับได้ทห่ี น้า 25 ทัง้ นีส้ งวนสิทธิก์ ารแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

1 YEAR

ELECTRICAL

PT-E110VP

PT-E300VP

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา
■■

■■

■■

■■

■■

พิมพ์เร็ว  20 mm/sec ความละเอียด  180 dpi
พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอ
สัญลักษณ์มีให้เลือกกว่า 200 สัญลักษณ์
รวมถึงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
เทป TZE  มีให้เลือกหลากสีและขนาด
ตั้งแต่ 3.5-12 mm
น้ำ�หนักเบา พกพาสะดวก เหมาะกับการใช้
ทั้งในและนอกสถานที่
เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

■■

■■
■■

■■

พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi
พิมพ์ได้ 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่
มีรูปแบบฉลากทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม
งานอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้
มีสัญญลักษณ์ทางไฟฟ้า
เทป TZE  มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-18 mm
รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด
(Heat Shrink Tube)
เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าช่างซ่อม

เครือ่ งพิมพ์ฉลากแบบพกพา และต่อเชือ่ ม
กับคอมพิวเตอร์
■■

■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■

FREE!

FREE!
กล่องอุปกรณ์  (Hardcase)

ราคา 3,590 บาท*

*

PT-E550WVP

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา
■■

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

ความเร็วในการพิมพ์ 30 mm/sec ควาละเอียด 180
dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมจอ LCD Backlit ขนาดใหญ่
มีรปู แบบฉลากทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม
งานอิเลคทรอนิกส์ และบาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้
มีสัญญลักษณ์ทางไฟฟ้า
เทป TZE  มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่
3.5-24 mm รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับ
ท่อหด (Heat Shrink Tube)
สั่งพิมพ์ต่อเนื่องได้สูงสุด 99 ครั้ง
ออกแบบฉลากผ่าน P-Touch EditorV5.1
รองรับการใช้งานกับ PC และ  Macintosh
รองรับการทำ�งานผ่าน WiFi และ USB

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับ
คอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal
■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 150 mm/sec พิมพ์ฉลากได้
สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน)
ตัดฉลากอัตโนมัติ
พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้
30 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ
สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch
Editor V5.1
“DK” เทป ทั้งแบบฉลากและแบบต่อเนื่องสูงสุด
กว้างถึง 62 mm.
รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบใช้สาย(network)
และ เครือข่ายแบบไร้สาย(wireless)
Brother iPrint&Label ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จาก
Apple iPhone, iPad และ iPod touch หรือ Android
ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother QL ได้โดยตรง

กล่องอุปกรณ์  (Hardcase)

เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■
■■

พิเศษ 6,990 บาท*

พิมพ์ปลอกท่อ PVC  40 mm/sec
รองรับปลอกท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 – 6.5 mm
พิมพ์ปลอกท่อได้สูงสุด 2 บรรทัด
พิมพ์ฉลากเร็ว  60-80 mm/sec ความละเอียด 360 dpi
“TZE” และ “HGE” เทป  มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-36 mm
รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube)
พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, บาร์โค้ดได้ 13 แบบมาตรฐาน
และแบบ 2D อีก 2 แบบ
สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch EditorV5.1
และ Cable Label Tools 1.0
รองรับการทำ�งานผ่าน WIFI
แบตเตอรี่ 1,800 mah

FREE!
กระเป๋า มูลค่า 1,290 .-

ปกติ  12,990 บาท*

พิเศษ 9,990 บาท*

ราคา 28,990 บาท*

PROFESSIONAL

QL-800

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับ
คอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal
■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 150 mm/sec พิมพ์ฉลากได้
สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน)
ตัดฉลากอัตโนมัติ
พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้
20 แบบมาตรฐาน
สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-TOUCH
EDITOR V5.1
P-TOUCH EDITOR LITE
(สำ�หรับผู้ใช้งาน MICROSOFT WINDOWS เท่านั้น)
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสาย USB
ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์
“DK” เทป ทั้งแบบฉลากและแบบต่อเนื่องสูงสุดกว้าง
ถึง 62 MM. เหมาะกับการพิมพ์ฉลาก ป้ายชื่อ
และฉลากที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือซองจดหมาย
(มีฉลากให้เลือกถึง 22 แบบ)

QL-820NWB

PT-P900W /
PT-P950NW

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับ
คอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal
■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 176 mm/sec พิมพ์ฉลาก
ได้สูงสุด 110 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน)
ตัดฉลากอัตโนมัติ
หน้าจอ Backlit LCD ความละเอียด 320x120 dot
พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้30
แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ
รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบใช้สาย (network)
เครือข่ายแบบไร้สาย (wireless) และ Bluetooth 2.1+EDR
Brother iPrint&Label สามารถสั่งพิมพ์จาก Apple
iPhone, iPad หรือ Android ได้โดยตรง
Direct Thermal แบบ 2 สี สามารถพิมพ์ได้ สีแดง, ดำ� 
(รอบรับกับฉลากรุ่นที่รองรับความสามารถนี้เท่านั้น)
สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch
Editor V5.1
DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และแบบต่อเนื่อง
สูงสุดกว้างถึง 62mm.

HIGH
SPEED
PRINT

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

พิมพ์เร็ว  60-80 mm/sec ความละเอียดสูงสุดถึง 360 dpi
พิมพ์ได้เต็มฉลากยิ่งขึ้น 32mm (Print Height)
พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, บาร์โค้ดได้ 13 แบบมาตรฐาน
และแบบ 2D อีก 2 แบบ
สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1
“TZE” และ “HGE” เทป  มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-36 mm.
รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด(Heat Shrink Tube)
ตัดฉลากอัตโนมัติ รองรับทั้ง Full cut/Half cut
รองรับการใช้งานกับ PC และ  Macintosh
รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless)
สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์กผ่านสาย Lan RJ45
(เฉพาะรุ่น PT-P950NW)
รองรับ App Brother iPrint&Label ช่วยให้สามารถพิมพ์จาก
Smartphone / Tablet ทัง้ iOS และ Android ไปยังเครือ่ งพิมพ์
ได้โดยตรง

ร่นุ PT-P900W

FREE!

บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 500 .-

ราคา 8,990 บาท*
SOFTWARE SUPPORT

PT-E 850 TKWLI

FREE!

กล่องอุปกรณ์  (Hardcase)
และ บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 500 .- ปกติ  8,990 บาท*

DIRECT THERMAL

QL-720NW

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ราคา 6,990 บาท*

ราคา 8,990 บาท*

P-Touch Editer ซอฟต์แวร์ P-Touch Editor

P-Touch Editer Lite

รองรับเครือ่ งพิมพ์ฉลากแบบตัง้ โต๊ะทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังคอมพิวเตอร์และเครือ่ งรุน่ ทีต่ อ้ งการต่อเชือ่ มกับคอมพิวเตอร์
ภายในซอฟต์แวร์จะมีตัวเลือกการออกแบบต่างๆมากมาย และฟังก์ช่นั ที่บรรจุเครื่องมือที่จำ�เป็นในการค้า
และอุตสาหกรรมของคุณ สำ�หรับสร้างฉลากซอฟต์แวร์ สามารถติดตัง้ ทัง้ ใน Windows และ Macintosh

สำ�หรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านัน้ ง่ายต่อการติด
ตัง้ และใช้งาน เพียงเชือ่ มต่อสาย USB ติดตัง้ โปรแกรมอัตโนมัติ
ออกแบบและสัง่ พิมพ์

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
ทุกร่นุ รับประกัน 1 ปี รับเพ่มิ การรับประกันสินค้าฟรีอกี 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7%
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

ราคา 12,900 บาท*

FREE!

บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 1,000 .-

ร่นุ PT-P950NW

ราคา 16,990 บาท*

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ
ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งาน และทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย โดย
มี ผ ลงานที่ ถู ก ส่ ง เข้ า ร่ ว มประชั น ความเป็ น สุ ด ยอดด้ า นคุ ณ ภาพและการออกแบบกว่ า
4,322 ชิ้น จากทั่วโลก
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เคร�่องพ�มพฉลากสำหรับ SmartPhone

เคร�่องแรกของโลก

QR CODE
สำหรับดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่น
แอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่น P-Touch Design&Print สามารถทำงานไดบน Smartphone ทั้งบนระบบ Android*
และ iOS* เชื่อมตอกับเคร�่องพ�มพฉลาก P-Touch ผานสัญญาณ Bluetooth ชวยใหผู ใชสามารถเลือก
แบบตัวอักษร ขนาด กรอบ และสัญลักษณตางๆไดอยางงายดายและสรางสรรค เหมาะสมกับรูปแบบ
งานที่นำไปใช นอกจากนั้น แอปพลิเคชั่นยังสามารถแสดงผลฉลากกอนพ�มพ ไดทั้งสี รูปแบบตัวอักษร
และพ�้นหลัง อยางสมจร�ง เพ�่อความถูกตองที่สุดกอนสั่งพ�มพ
*รองรับระบบปฎิบัติการ Android (4.2 หร�อใหมกวา) และ Apple iOS (9 หร�อใหมกวา)
** แบตเตอร�่ ไมไดรวมมาให ในกลอง

เคร�่องพ�มพปลอกสายไฟและฉลาก
PT-E850TKWLI

เคร�่องพ�มพปลอกสายไฟ รุน PT-E850TKWLI
ดวยประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ ที่ทำใหคุณประหยัดเวลา
เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, ว�ศวกร และงานชางฯ

แปนพ�มพรองรับ
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีแบตเตอร�่ในตัวเคร�อ่ ง
พกพาสะดวก

ผูน ำดานฉลาก
ทีต่ ดิ ทนทาน

เคร�อ่ งพ�มพ 2 ระบบ
ทัง้ ปลอกสายไฟและฉลาก

เทปพิมพ์อักษร

เทปพิมพ์อักษร

ป้ายสติกเกอร์พิมพ์อักษร

ใช้กบั เครือ่ งพิมพ์ฉลาก Brother ร่นุ PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700,PT-2730,
PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200,PT-D200KT,PT-D600,
PT-E200VP, PT-E300VP, PT-P750W และ PT-E550WVP,PT-D450,PT-D200RK,
PT-P900W,PT-P950NW,PT-P300BT,PT-E110VP

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น QL-550, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW
QL-800,QL-820NWB

Brother TZE-Tape

Brother M-Tape

Brother DK Label

เทปพิมพ์อักษร*

Brother
HGE-Tape
ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother

รุ่น PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW
*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป 5 ม้วน, เทป HGE เป็นสินค้าตามคำ�สัั่งซื้อเท่านั้น
อาจใช้เวลาในการรอสินค้า

เทปพิมพ์อักษร

Brother HSE-Tape
ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-E300VP,PT-E550WVP
PT-P900W, PT-P950NW

HSE-211
HSE-221
HSE-231
HSE-241
HSE-251

5.8 มม.
8.8 มม.
11.7 มม.
17.7 มม.
23.6 มม.

690 บาท*
790 บาท*
เหมาะสำหรับสายเสนผาศูนยกลาง ระหวาง 3.6 - 7.0 ม.
890 บาท*
เหมาะสำหรับสายเสนผาศูนยกลาง ระหวาง 5.4 - 10.6 ม.
990 บาท*
เหมาะสำหรับสายเสนผาศูนยกลาง ระหวาง 7.3 - 14.3 ม. 1,090 บาท*
เหมาะสำหรับสายเสนผาศูนยกลาง ระหวาง 1.7 - 3.2 ม.
เหมาะสำหรับสายเสนผาศูนยกลาง ระหวาง 2.6 - 5.1 ม.

HSE – Heat Shrink Tube 1.5 meters (Shrink ratio 2:1)

TZE-R231
ขาว
TZE-R234
ขาว
TZE-RE34 12 มม. ชมพู
น้ำเงิน
TZE-RN34
TZE-RW34
สีแดง

ดำ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

AD-E001
ริบบิ้น
ความยาว 4 เมตร

290 บาท*

เทปพิมพ์อักษร

Brother PT-Tape
ใช้กับเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก
Brother รุ่น PT-E850TKWLI

เทปผาหมึกสำหรับ 600
พิมพปลอกสาย PVC

20

หมอแปลงสำหรับเครื่องพิมพฉลาก
รุน PT-2400, PT1750, PT-1000, PT-1830
PT-E110VP, PT-1280TH, PT-D200, PT-E200VP,
PT-2700, PT-D200KT, PT-D200RK, PT-P300BT
PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-D450, PT-D600
Cleaning Sheet สำหรับ QL-550, QL-570
QL-580N, QL-700, QL-720NW
Cutter สำหรับ QL-550, QL-570, QL-580N,
QL-700, QL720NW

เมื่อฟ�งกชั่น
มาพรอมนวัตกรรม
PR1050X
จักรปก หัวเดียวขนาด 10 เข็ม

นวั ต กรรมจากบราเดอร์ ที่ ม าพร้ อ มศั ก ยภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยจั ก รปั ก หั ว เดี ย วขนาด 10 เข็ ม
ที่ใช้งานง่าย ช่วยปลดปล่อยจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของคุณอย่างไร้ขดี จำ�กัดเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรือธุรกิจของคุณ

HOME SEWING MACHINE
1 YEAR

ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

B.SEWING WORKSHOP

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

สำ�หรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการตัดเย็บ ด้วยจักรเย็บผ้า Brother
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/BrotherSewingClub

*

JA1400
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ตะเข็บภายในเครื่อง 14 ลาย
ไฟส่องสว่าง LED
กำ�หนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ
กำ�หนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ
การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน
เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม.
ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

พิเศษ 3,990 บาท* ปกติ 6,490 บาท*
*มีจำ�หน่ายเฉพาะเฉพาะออนไลน์เท่านั้น
■■

JV 1400

GS 2700
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

ตะเข็บภายในเครื่อง 14 ลาย
ไฟส่องสว่าง LED
กำ�หนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ
กำ�หนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ
การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน
เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON
โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม.
ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

พิเศษ 3,990 บาท*
■■

GS 2786 K

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

เดือน

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

■■

GS 3700 P

พิเศษ 6,990 บาท* ปกติ 9,990 บาท* 0%
4
เดือน

■■
■■

หมายเหตุ
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ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย
ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน
ที่สนเข็มอัตโนมัติ
ไฟส่องสว่าง LED
ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย
ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว
ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน
ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้
เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON
โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
การเย็บแบบอาร์มฟรี
ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม.
ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

พิเศษ 5,990 บาท* ปกติ 8,490 บาท* 0%
4

ปกติ 6,490 บาท*

ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย
ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน
ที่สนเข็มอัตโนมัติ
ไฟส่องสว่าง LED
ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย
ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว
ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน
ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้
เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON
โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
การเย็บแบบอาร์มฟรี
ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม.
ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

แผ่นรองจักร Hello Kitty มูลค่า 690 บาท
ผ้าคลุมจักร Hello Kitty มูลค่า 990 บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
• บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำ�กัด 77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทรศัพท์ 0 5390 4301-5, 0 8261 44061-65 โทรสาร 0 5381 4662

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

ตะเข็บภายในเครื่อง 37 ลาย
ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน
ที่สนเข็มอัตโนมัติ
ไฟส่องสว่าง LED
ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย
ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว
ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน
ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้
เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON
โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
การเย็บแบบอาร์มฟรี
ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม.
ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

ราคา 9,900 บาท*
*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop
■■

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

1 YEAR ฟรี!เมืประกั
นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
2 YEARS
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

HOME SEWING MACHINE

*

CM 700

2104 D

4234 D

FS 101

1 YEAR

1 YEAR

1 YEAR

2YEARS

*

■■
■■

เครื่องสแกนและตัด

■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■

มีฟงั ก์ชน่ั สแกนเนอร์ในตัวด้วยความละเอียด 300 dpi
รูปแบบตัวอักษร 7 รูปแบบและลายในตัวเครื่อง 631
แบบ พร้อมลายควิลท์ 100 ลาย
พื้นที่สแกนและพื้นที่ตัดขนาดใหญ่ 12” x 24"
สามารถอ่านข้อมูล SVG
รองรับชนิดไฟล์ลวดลายแบบสากล
ช่องเสียบ USB 2 ช่อง
รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย

■■

■■

■■
■■

■■
■■
■■

*

จักรแซกริมผ้า
ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สี
เพื่อง่ายต่อการร้อยด้าย
ไฟล์ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการเย็บ
กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครือ่ ง
เพือ่ สะดวกในการหยิบใช้
ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ 3 หรือ 4 เส้นด้าย
พร้อมตัดส่วนเกินขณะเย็บ
ความกว้างของตะเข็บ 5.0-7.0 มม.
มีระบบฟันจักร 2 ตอน (Differential feed)
เพื่อการเย็บตะเข็บที่สม่ำ�เสมอ
ปุ่มควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า
ปุ่มเลือกความยาวของตะเข็บ
ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

ราคา 20,900 บาท*

0%
6
เดือน

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

0%
6

ราคา 19,900 บาท*

เดือน

*

จักรแซกริมผ้า (เก็บริมผ้า)
ที่สนเข็มอัตโนมัติ ทั้งเข็มคู่และเข็มเดี่ยว
ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สีเพือ่ ง่ายต่อการร้อยด้าย
กล่องใส่เศษผ้าและเศษด้ายที่ถูกตัด
ไฟส่องสว่างแบบ LED ช่วยถนอมสายตาและ
ประหยัดไฟ
กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครือ่ ง
เพือ่ สะดวกในการหยิบใช้
ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ 2, 3 หรือ 4 เส้นด้ายพร้อม
ตัดส่วนเกินขณะเย็บระบบการร้อยด้ายล่างแบบ
F.A.S.T.(Fast and Simple Threading)
ระบบฟันจักร 2 ตอน (Differntail Feed) เพื่อ
การเย็บตะเข็บที่สม่ำ�เสมอกับทุกเนื้อผ้า
ปุ่มควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า
ปุ่มเลือกความยาวของตะเข็บ
ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

0%
6

ราคา 22,900 บาท*

เดือน

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

*

จักรเย็บระบบคอมพิวเตอร์รุ่น FS101
มีไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่เย็บ
มีปุ่มปรับเลื่อนความช้า-เร็วในการเย็บ
ฐานจักรสามารถถอดออกเป็นฟรีอาร์ม
ระบบ drop feed ลดฟันจักร
หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แสดงผลชัดเจน แสดงตีนผี
ที่ต้องใช้งาน
ปุ่ม Start/Stop ด้วยมือ สะดวก ไม่ตอ้ งใช้เท้าเหยียบ
ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษและสัญลักณ์ 55 แบบ
ลายเย็บและลายตกแต่ง 100 ลาย
ตะเข็บทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน 8 แบบ

0%
6

ราคา 18,900 บาท*

เดือน

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop
■■

■■

แผ่นรองจักร
มูลค่า 490 บาท

■■

แผ่นรองจักร
มูลค่า 490 บาท

■■

จักรเย็บ & ปัก
Sewing & Embroidery Machine
NV 980 D

ลายปัก ตัวละคร Disney

1 YEAR

NV 980 K

ลายปัก Hello Kitty

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย
ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย
สามารถทำ�ได้ ทั้งงานปักและงานเย็บ
มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด
ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที
หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แบบสัมผัส
มีช่องเสียบการ์ดอัดลาย
USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive
ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร
สามารถปักชือ่ นักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คกู่ บั PE Design เท่านัน้ )

ราคา 45,900 บาท*

0%
10

เดือน

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

*

ฟรี!เมืประกั
นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

NV 950

กว่า 54 แบบ

กว่า 40 แบบ

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย
ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย
สามารถทำ�ได้ ทั้งงานปักและงานเย็บ
มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง
หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แบบสัมผัส
USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive
ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร
มีช่องเสียบการ์ดอัดลาย
ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด
สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

ราคา 45,900 บาท*

0%
10

เดือน

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย
ลายปักเพ่มิ เติมในแผ่นซีดอี กี 126 ลาย
สามารถทำ�ได้ทง้ั งานปัก และงานเย็บ
มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง
หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� ระบบสัมผัส
USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive
ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร
มีชอ่ งเสียบการ์ดอัดลาย
ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที
มีตวั อักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด
สามารถปักชือ่ นักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คกู่ บั PE Design เท่านัน้ )

ราคา 39,800 บาท*

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop
■■

■■
■■

หมายเหตุ

แผ่นรองจักร Mickey Mouse มูลค่า 990 บาท
ผ้าคลุมจักร Mickey Mouse มูลค่า 1,290 บาท

แผ่นรองจักร
มูลค่า 490 บาท
กระเป๋าใส่จักร

สุดพิเศษ!

สุดพิเศษ!

■■

แผ่นรองจักร
มูลค่า 490 บาท

■■
■■

แผ่นรองจักร Hello Kitty มูลค่า 990 บาท
ผ้าคลุมจักร Hello Kitty มูลค่า 1,290 บาท

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
• บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำ�กัด 77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทรศัพท์ 0 5390 4301-5, 082-6144061-65 | โทรสาร 0 5381 4662

■■

0%
10

เดือน

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท
กล่องอุปกรณ์จักร

23

จักรปัก Embroidery Machine
NV 95 E

■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■

1 YEAR

NV 800 E

ลายปักในตัวจักร 70 ลาย
มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง
หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� ระบบสัมผัส
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 5 รูป
แบบ 3 ขนาด
มีช่องเสียบแฮนดี้ไดร์ และการ์ดอัดลาย
เมื่อต้องการเพ่ิมลาย
ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที
สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้
(ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

0%
10

ราคา 29,900 บาท*

■■

เดือน

■■
■■

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท
กล่องอุปกรณ์จักร

*

ฟรี!เมืประกั
นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

VR

ลายปักในตัวจักร 138 รูปแบบ มีลายดอกไม้ ลาย หนังสัตว์ และ
อีกมากมาย
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 11 รูปแบบ
พื้นที่ในการปักขนาด 160 มม.x 260 มม.
ความเร็วในการปัก 850 ฝีเข็มต่อ 1 นาที
มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ปัก
มีที่สนเข็มอัตโนมัติ ช่วยให้สะดวกขึ้น
ตัวจักรมีเมนูภาษาให้เลือกใช้ 18 ภาษา
หน้าจอ LCD สีระบบสัมผัส
มีเซ็นเซอร์ด้ายบนและด้ายล่างจะคอยเตือนเมื่อด้ายขาดหรือหมด
มีช่องเสียบพอร์ต USB เมื่อต้องการเพิ่มลายลงในจักร
สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้
(โดยใช้คู่กับซอฟท์แวร์ PE-DESIGN )

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

จักรปักคอมพิวเตอร์หัวเดียว 1 เข็ม
ลายปักในตัวจักร 405 ลาย
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 20 รูปแบบ
หน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส
มีไฟ LED กำ�หนดตำ�แหน่งปัก
ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที
มีระบบกรอกระสวยติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง
พื้นที่ในการปักขนาด 200x200 มม.
มีฟังก์ชั่น “Free-motion”สำ�หรับทำ�ชิ้นงาน

สามารถปักหมวกและรองเท้าได้

(ซื้ออุปกรณ์เสริม)

ราคา 169,000 บาท*

0%
10

ราคา 55,900 บาท*
■■

■■

เดือน

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

PE-DESIGN
มูลค่า 29,900 บาท

PR Stand
PE-DESIGN
มูลค่า 29,900 บาท

■■

โต๊ะวางจักรปัก
มูลค่า 14,900 บาท

■■
■■

PRCF3
RCLP45B

ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ
มูลค่า 14,590 บาท

PE-DESIGN 10

PE-DESIGN
มูลค่า 29,900 บาท

PR Stand
PE-DESIGN
มูลค่า 29,900 บาท
โต๊ะวางจักรปัก
มูลค่า 14,900 บาท

■■

■■

ซอฟท์แวร์สำ�หรับออกแบบลวดลายงานปัก สามารถช่วยออกแบบลายปัก
สร้างตัวอักษรที่ต้องการ กำ�หนดความหนา-บางของเส้น และสามารถปรับ
เปลี่ยนภาพถ่ายตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นลายปักได้ให้คุณสามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังจักรปักรุ่นที่คุณต้องการได้
สามารถอ่านรูปแบบไฟล์ .pes, .dst และ .phc ได้

ราคา 29,900 บาท*

ราคา 450,000 บาท*
■■

■■

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

จักรปัก หัวเดียวขนาด 10 เข็ม
หน้าจอขนาดใหญ่ HD LCD แบบพิเศษ ASV 8.5 นิ้ว X 5.3นิ้ว
วิดีโอสอนการใช้ function ของเครื่อง 19 functions
กำ�หนดการปักใด้อย่างง่ายดายด้วยระบบเซ็นเซอร์ของกล้อง
ที่มองเห็นชิ้นงานปักทั้งหมด (Live Camera Positioning)
สามารถตีลายใด้จากตัวเครื่อง โดยใช้ Function My Design Center
(ซื้ออุปกรณ์เสริม แผ่นรอง Scan)

ราคา 330,000 บาท*
■■

รับประกัน 1 ปี + On Site**

PR1050X

จักรปักคอมพิวเตอร์ หัวเดียว 6 เข็ม
สายปักในตัวจักร 25 ลาย
มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างทั่วพื้นที่ปักบนสะดึง
หน้าจอ HD LCD แบบพิเศษ ASV (Advanced Super View)
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวจักร 28 รูปแบบ 3 ขนาด
พื้นที่ในการปักสามารถขนาดใหญ่ถึง 300 x 200 มม.
ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที
สามารถอ่านรูปแบบไฟล์ .pes, .dst และ .phc ได้
ใช้ร่วมกับ PE-DESIGN
LED กำ�หนดตำ�แหน่งปัก

■■
■■
■■

PRCF3
PRCLP45B
PRCLP45LR

ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ
มูลค่า 14,590 บาท

ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง
มูลค่า 11,900 บาท

ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง
มูลค่า 11,900 บาท

ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์ ซ้าย-ขวา
มูลค่า 11,900 บาท
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หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน
เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา
**การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายจักรปัก ได้ท่ี
หจก. พรีซซิ น่ั แอดเซสเซอรี่ สำ�นักงานใหญ่ โทร. 02-907-9046-7
บริษทั Pinn สำ�นักงานใหญ่ โทร. 053-814662 • สำ�นักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2612-2216
บริษทั เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำ�กัด โทร.0-2890-1213

PE design มูลค่า 29,900 บาท
+ ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ
มูลค่า 14,590 บาท

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท
กล่องอุปกรณ์จักร

จักรปัก Embroidery Machine
PR655

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

0%
10

เดือน

วัสดุการพ�มพทั้ง Toner และ Ink Cartridge
ยังคงใชสติ�กเกอร Hologram แบบเกาอยู

ตรวจสอบดวยการกระพร�บแสงสีเข�ยวทั้ง 4 ดาน
โดยแสงจะตองแสดงตามจำนวนตัวเลข 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ
ตัวอยางตามรูปดานลาง

การตรวจสอบหมายเลขประจำตัวบนปาย Hologram โดยเขาไปที่หนา
www.brother.com/id
ว�ธีการนี้จะชวยใหลูกคาสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวบนปาย
Hologram ผานคอมพ�วเตอร หร�อสมารทโฟนได

วัสดุการพ�มพทั้ง Toner และ Ink Cartridge
จะเร��มทยอยใชสติ�กเกอร Hologram แบบใหม

ขั้นตอนการแลกรับของสมนาคุณ
คุณสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมแลกรับของสมนาคุณไดที่
http://welcome.brother.com/th-th/promotions-events/promotion.html

2

ชองทางการติดตอขอรับแลกของสมนาคุณ เล�อกสงผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังนี้

E-MAIL :
brotherpromotion@brother.co.th
FAX

FAX : 02-6657711

หลักฐานที่ใชในการขอรับแลกของสมนาคุณ
BILL

สำเนาใบเสร็จรับเง�นหร�อใบกำกับภาษี

โดยระบุวันที่ซื้อภายในชวงระยะเวลาที่มีโปรโมชั่นสูงสุด
(บร�ษัทฯ ขอสงวนส�ทธิ์ ไมรับบิลเง�นสดและบิลเข�ยนมือ)

ID Card

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมเซ็นรับรองสำเนาถูกตอง
และระบุ “ใชเพ�่อรับของสมนาคุณจากบราเดอรเทานั้น”
(สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตองตรงกับใบเสร็จรับเง�นหร�อใบกำกับภาษี /
จำกัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชื่อตอการแลกรับ 1 เคร�่อง)
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ACTIVITY

บราเดอร์ เดินหน้าแผนธุรกิจรุกตลาดองค์กรสร้างความแข็งแกร่ง
ด้วยกลยุทธ์ "Transform For The Future"

การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมฉลองครบรอบ 20 ปี
บราเดอร์ ประเทศไทย
น�ำโดย มร.โทชิคะสึ โคะอิเกะ ประธานและกรรมการบริษทั ในกลุม่ บราเดอร์ และคุณทาดะชิ อิชงิ โุ ระ ประธานบริหาร
อาวุโส และ กรรมการบริษทั ในกลุม่ บราเดอร์เปิดเผยถึงภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจของบราเดอร์ทวั่ โลก และ ภาพรวม
ทางการตลาดของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์คณ
ุ ภาพจากบราเดอร์ พร้อมให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชนทีม่ าร่วมงาน
แถลงข่าวพร้อมกันนี้ มร.โทชิคะสึ โคะอิเกะ และทีมผูบ้ ริหารได้รว่ มเฉลิมฉลองทีบ่ ริษทั บราเดอร์ (ประเทศไทย) ด�ำเนิน
กิจการมาครบ 20 ปี กับพนักงานเอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

บราเดอร์ ฉลอง 20 ปี ในไทย
รุกตลาดองค์กรต่างจังหวัด

บราเดอร์ เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
(Business Colour Laser Series)

จัดสัมมนา ‘The New Era of Digital for Business

Solutions' สะท้อนเคล็ดลับความสำ�เร็จด้วยศักยภาพโซลูชั่น

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงาน
สัมมนา ‘The New Era of Digital for Business Solutions ขึ้นใน 2 จังหวัด
เศรษฐกิจของไทย ได้แก่ จ.ขอนแก่น และ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
บราเดอร์ ประเทศไทย เพือ่ การขยายฐานกลุม่ ลูกค้าธุกจิ องค์กรไปยังต่างจังหวัด
โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจองค์กร ซึ่งน�ำเสนอผ่านระบบโซลูชั่นเทคโนโลยีการพิมพ์
แบบครบวงจร นอกจากนี้ยังจับมือผู้เชี่ยวชาญชี้เทรนด์ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ร่วม
สะท้อนมุมมองในหัวข้อ ‘วางแผนองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่โลกยุค
ดิจิตอล : Digital for Business Solutions and Digital Transformation’
รวมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่แก่ธุรกิจกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากบราเดอร์ด้วย
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บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ ล (ประเทศไทย) น�ำโดย มร.โทโมยูกิ ฟูจโิ มโต กรรมการผูจ้ ดั การ และ คุณธีรวุธ ศุภพันธุภ์ ญ
ิ โญ
ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดเปิดตัวนวัตกรรมเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์สี (Business Colour Laser Series) 4 รุน่
ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ซิงเกิ้ลฟังก์ชั่น 2 รุ่น ได้แก่ HL-L8260CDN และ HL-L8360CDW และเครื่องพิมพ์
มัลติฟังก์ชั่น 2 รุ่น ได้แก่ MFC-L8690CDW และ MFC-L8900CDW ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติอัดแน่นด้วย
ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า และความปลอดภัย รองรับการพิมพ์ปริมาณส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่าง
มัน่ ใจผ่านการน�ำเสนอด้วยโซลูชนั่ ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการได้อย่างคลอบคลุม โดยมี คุณพิธา ลิม้ เจริญรัตน์
Co-Founder บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จ�ำกัด มาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่พบในเรื่องความปลอดภัยของงานพิมพ์
และโซลูชั่นต่างๆ ที่ทางบราเดอร์ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ โดยมีสื่อมวลชน
ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

บราเดอร์ จัดกิจกรรม ‘บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟู

ธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 9’

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย
นายพรภั ค อุ ไ พศิ ลป์ สถาพร ผู ้ จั ด การทั่ วไปฝ่ายการเงิน
และบริหาร บริษทั บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
น�ำทีมคณะ ผูบ้ ริหาร, พนักงาน, ลูกค้า รวมทัง้ คูค่ า้ และนักเรียน
อาสาสมั ค ร ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ป่ า ชายเลนในโครงการ
‘บราเดอร์อาสาอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูธรรมชาติปา่ ชายเลน ครัง้ ที่ 9’
ณ ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละชายฝั ่ ง ที่ 2
จ.สมุทรสาคร ซึง่ ถือเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยอนุรกั ษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและฟื้นฟูชายฝั่งทางทะเลของไทย หนึ่งในกิจกรรม
เพื่อสังคมภายใต้โครงการ ‘บราเดอร์ เอิร์ธ’ ทุกประเทศทั่วโลก
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกลับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สู่โลก

มั่นใจกว่า
ด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วประเทศ
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