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címkézés... 
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...a hatékonyság és a 
rendszerezettség 
jegyében 



A Brother címkézési megoldásai biztosítják, hogy minden rendben 
legyen körülötted. A rendelkezésre álló tekercsszélességgel és a  
színes nyomtatás a címkézési lehetőségek száma végtelen. Ez azt 
jelenti, hogy kevesebb időt kell eltöltened a dolgok keresésével, és 
több idő marad az igazán fontos dolgok kivitelezésére 

1. Rendszerezd a dolgokat 

3. Növeld a hatékonyságot 

4. Intézd rugalmasan 

A Brother színes  címkenyomtatóval professzionális megjelenésű, 
színes címkéket készíthetsz fényes papírra. Tökéletes megoldás, 
hogy átláthatóságot teremts az irodában. A Brother VC-500  
készülék 9–50 mm szélességű címkéket készít, a folytonos 
tekercsnek köszönhetően pedig egyedi hosszúságú feliratokat is 
létrehoz. 

2. Légy professzionális 

Az együttműködés minden irodában fontos, ezért megkönnyítjük a 
vezeték nélküli és az USB-kapcsolatot. Nyomtass közvetlenül a PC-
ről / Mac-ről az ingyenes P-touch Editor szoftver segítségével. 

A Brother címkenyomtatóval a bonyolultnak tűnő feladatok is gyorsan 
és könnyedén megoldódnak. A PC / Mac kapcsolat lehetővé teszi, 
hogy megtervezd a feliratokat az ingyenes P-touch Editor szoftver 
segítségével, vagy akár csatlakozz a Microsoft Office programokhoz. 
A vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően közvetlenül  
okostelefonról vagy táblagépről nyomtathatsz, beleértve a saját 
képeket is, a Color Label Editor app használatával. 

A Brother címkézési technológia 
négyféleképpen támogatja az 
üzleti életet 

Egy praktikus 
megoldás az 
irodai életben 

A felgyorsult irodai életben a szervezés a kulcs a dolgok 
zökkenőmentes működéséhez. Ebben segít a címkézés. A 
mappák azonosítása, beltéri jelölések,  polcok feliratozása 
vagy látogatói belépők pillanatok alatt történő nyomtatása  
mind-mind segítségedre lesznek ezek megvalósításában. 

A VC-500W a ZINK® Zero-Ink® nyomtatási technológiával működik, 
így a papírban található speciális színes kristályok hő hatására 
aktiválódnak és színes fényképeket hoznak létre tintapatronok nélkül. 

iOS/Android 

Szoftver 
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Névre szóló feliratok 
CZ-1001  9mm széles 

SPÓROLJ AZ 

ENERGIÁVAL 

Kérlek,  

kapcsold le lámpát! 

WiFi kód: wF0129 

Azonosító címkék 
CZ-1002  12mm széles 

Mappák 
CZ-1003  19mm széles 

Információs/tájékoztató címkék 
CZ-1004  25mm széles 

Beltéri jelölések 
CZ-1005  50mm széles 

Minták 

Kedves Edit 

Szerződések 

Érints meg 
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BrotherCEE GmbH  
Magyarországi Kereskedelmi Képviselete 

www.brother.hu Kapcsolat: 

A műszaki adatok a nyomtatás ideje alatt helyesek, de megváltozhatnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A márkanévű termékek a megfelelő vállalatok 
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei. A ZINK Technology és a ZINK védjegyek a ZINK Holdings LLC tulajdonában vannak. 
Engedély esetén használható 

Egy tökéletes fotónyomtató 
irodai használatra 

 A színes fotónyomtatóval kapcsolatos 
további inspirációkért és az irdoai 
rendszerezést segítő tippekért látogass el 
a brother.hu oldalra. 

Kiemelt tulajdonságok 

A nyomtató adatai 

A termék típusa 

Tulajdonságok 

Fő alkalmazások 

Médiatípusok 

Elérhető szalagszélességek 

Wi-Fi 

USB 

Mappák, beltéri jelölések, látogatói belépők 

Színes, folytonos tekercsek 

9, 12, 19, 25 és 50mm 

VC-500W színes címkenyomtató 

AirPrint kompatibilitás 

Colour Label Editor applikáció 

P-touch Editor szoftver 

AC adaptert tartalmaz 


