
D200VP

جهاز ملصقات 

إن P-touch D200VP هو الجهاز 
األمثل لمساعدتك في تنظيم الملفات، وعلب 

األقراص المضغوطة، والرفوف واألغراض 
األخرى في المكتب.  

Deco Mode إنشاء ملصقات عصرية باستخدام -
- 14 خط، 617 رمز، 97 إطار

- يتضمن كاسيت ملصقات أسود على أبيض قياس 12 مم، ومحول 
تيار كهربائي وحقيبة حمل

- طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9 و12 مم

البرنامج المضّمن

األجهزة

المواصفات الفنية

تعريف العناصر بوضوح باستخدام ملصق P-touch متين

العناصر المتضمنة

هناك العديد من االستخدامات لملصقات P-touch المتينة الطويلة األمد، وذلك في المنزل، المكتب، المدرسة، المتجر وأماكن العمل األخرى. 
تتضمن األمثلة الشائعة ما يلي:

الكبالت والقوابس • األقراص المضغوطة العادية والرقمية • المعدات المكتبية • المجلدات • خزائن األرشفة • شارات أسماء الموظفين والزوار 
• الالفتات • خزائن المراسالت • لوحات اإلعالنات • الرفوف • أرقام ملحقات الهواتف 

إن صور الملصقات المعروضة هي ألغراض توضيحية فقط وقد تكون بعض الجوانب غير قابلة إلعادة اإلنشاء في هذا الطراز.
إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير.

االتصال:

PT-D200VP جهاز الملصقات
شريط كاسيت مغلف أسود على أبيض قياس 12 مم )4 متر(

محول تيار كهربائي
حقيبة حمل

دليل المستخدم

األبعاد )مم(
الوزن

قياس الشريط
دقة الطباعة

االرتفاع األقصى للطباعة
سرعة الطباعة القصوى

نوع القاطعة
نوع لوحة المفاتيح

عدد المفاتيح
LCD شاشة
قياس الشاشة

المخزن المؤقت للنص
ذاكرة الملصقات

الطاقة

165 )عرض( × 155 )ارتفاع( × 68 )عمق(
490 غ

شريط TZe: 3.5، 6، 9، 12 مم
180 نقطة في البوصة

9 مم
20 مم في الثانية

نصل القاطعة
QWERTY/AZERTY/QWERTZ 

61 مفتاح
15 حرف × سطر واحد

70 مم × 17 مم
80 حرف كحد أقصى 

2400 حرف )30 منطقة × 80 حرف(
6 بطاريات قلوية قياس AAA )غير متضمنة(
محول تيار كهربائي AD-24ES )متضمن(

الخطوط المضّمنة
قياسات األحرف

أحجام عرض األحرف
اإلطارات
التسطير

العدد األقصى لألسطر
المحاذاة األفقية

التنسيق المعين مسبقاً
تعيين طول الشريط

إعدادات هامش الشريط
وظيفة مسافة الجدولة

Deco mode عدد تصاميم
الترقيم التلقائي

الطباعة المعاكسة
الطباعة العمودية

طباعة النسخ )المتكررة(
معاينة الطباعة

إيقاف التشغيل التلقائي
تغيير الوحدة

تغيير اللغة

14 خط
3 قياسات

3 أحجام: )موسع، وسط، مكثف(
97 إطار

نعم
سطرين

طول الملصقات األوتوماتيكي: محاذاة إلى اليسار
طول الملصقات المعين مسبقاً: محاذاة في الوسط

بال 
نعم )300-30 مم(

بال، ضيق، متوسط، كامل، طباعة تسلسلية
نعم

12 تصميم
نعم
نعم
نعم

نعم )1-9(
نعم )معاينة فعلية على شاشة رسومية(

نعم
نعم )بوصة/مم(

20 لغة: )إنكليزية، ألمانية، فرنسية، إسبانية، برتغالية، 
إيطالية، هولندية، دانمركية، نرويجية، سويدية، فنلندية، 

مجرية، تشيكية، بولندية، رومانية، سلوفينية، 
سلوفاكية، كرواتية، تركية، برازيلية برتغالية(

www.brother.ae

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على



اجعل مكتبك منّظماً بشكل مثالي باستخدام 
.P-touch D200VP جهاز الملصقات

D200VP

P-touch D200VP تنظيم المكتب باستخدام الجهاز
إن األغراض المعنونة بشكل واضح تزيد كثيراً من فعالية محيط العمل. فالتصميم المدمج والميزات سهلة االستخدام ستجعل من إنشاء الملصقات 
لعلب األقراص المضغوطة، والمجلدات، والرفوف، وشارات أسماء الموظفين والزوار والعديد من األغراض األخرى عملية سهلة وسريعة. كما 

أن التنوع الكبير ألشرطة الكاسيت مع العديد من القياسات واأللوان تجعل من P-touch D200VP جهازاً ال يمكن االستغناء عنه.

14 خط
أضف نمطك الخاص 
لملصقاتك

محول تيار كهربائي متضمن
يمكن استخدام البطاريات أو محول 

التيار الكهربائي المرافق.

ملصقات مبتكرة التصميم
Deco Mode باستخدام ميزة

ما يزيد على 600 رمز
لتعزيز محتوى الملصق

تصميم مدمج ومحمول
مثالي للمشاركة به في 
أرجاء المكتب

إلى أقصى حد ��ص���
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ملصقات P-touch المغلفة – مصممة لتدوم
تتألف أشرطة TZe المغلفة لـ Brother P-touch من 6 طبقات من المواد، لتشكل ملصق رقيق ولكن قوي جداً. يوجد حبر النقل الحراري 
في المنتصف بين طبقتي حماية مؤلفة من فيلم البوليستر )PET(، مما يحمي النص من عوامل التآكل، والسوائل، والحرارة، والمواد الكيميائية 
وأشعة الشمس. وحيث أنه تم اختبار الملصقات إلى أشد حد، لذلك يمكنك أن تثق بهذه الملصقات االحترافية عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم.

شاشة رسومية
معاينة قبل الطباعة

لوحة مفاتيح مريحة
لطباعة أسرع وأسهل

97 إطار
يعطي لمسة نهائية 
احترافية لملصقاتك


