
PT-D600VP

تعريف العناصر بوضوح باستخدام ملصق P-touch متين
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 • ذواكر USB السريعة • المعدات المكتبية • المجلدات • خزائن األرشفة • شارات 
أسماء الموظفين والزوار • الالفتات • لوحات اإلعالنات • الرفوف • أرقام ملحقات الهواتف

D600VP 

جهاز إنشاء ملصقات عن طريق الكمبيوتر 
احترافي

جهاز ملصقات مكتبي مع إمكانية االتصال 
بالكمبيوتر وبرنامج تصميم خاص بالملصقات. 

- شاشة رسومية كبيرة ملونة مع إضاءة خلفية
- لوحة مفاتيح عريضة على نمط الكمبيوتر

- قاطعة ملصقات أوتوماتيكية
- تصاميم ملصقات مضّمنة قابلة للتحرير لتطبيقات الملصقات الشائعة

- طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9، 12، 18، 24 مم 
- اللغة: العربية، الفارسية واالنجليزية.

- حقيبة حمل. 

االتصال:

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

www.brother.ae للمزيد من التفاصيل حول المواصفات وللحصول على مجموعة المنتجات الكاملة، يرجى زيارة
لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على

محتويات الصندوق

الميزات الرئيسية
نوع العرض

اللغة
واجهة الكمبيوتر 2.0

سرعة الطباعة
وضع الطباعة بدقة عالية
العرض األقصى للشريط
االرتفاع األقصى للطباعة

نوع القاطعة
نوع البطارية

شاشة LCD رسومية 20 حرف × 3 أسطر مع معاينة للطباعة 
العربية، الفارسية و االنجليزية.

Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 Mac: USB 1.1 / 2.0 
30 مم في الثانية

نعم )180 × 360 نقطة في البوصة(
24 مم
18 مم

أوتوماتيكي
AA 6 بطاريات قلوية قابلة للشحن قياس

 )LR6/HR6 – غير متضمن(

الذاكرة

برامج الكمبيوتر

PT-D600VP جهاز ملصقات
شريط كاسيت أسود على أبيض قياس 24 مم )4 متر(

محول تيار كهربائي
USB كبل

دليل المستخدم
حقيبة حمل.

إنشاء الملصقات

الخطوط
عدد األسطر األقصى للملصق

عدد الكتل النصية القصوى
الرموز

اإلطارات
الباركود

الترقيم األوتوماتيكي
طباعة النسخ

طباعة النص العمودي
التنسيقات المعينة مسبقاً

وظيفة الملصق الرسومي سهل الطباعة
تحميل الملصقات من اإلنترنت
وظيفة وضع عالمة على الكبل

14 خط – 11 نمط – قياس 6 إلى 48 نقطة
7
5

617
99

9 بروتوكوالت
1-9

1-99
نعم )قياسي وغامق(

30 قالب
ً 25 ملصق مصمم مسبقا

نعم
نعم

عدد األحرف األقصى للملصق
عدد مواقع ذاكرة الملصقات

280
99 )2800 حرف كحد أقصى في جميع المواقع(

أنظمة التشغيل المعتمدة

معالج ملصقات الكبالت
أوجه الخطوط
أنماط الخطوط
استيراد الصور

التقاط الشاشة
اإلطارات
الباركود

اعتماد اتصال قاعدة البيانات 
)Windows فقط(

Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8

Mac OS X 10.7 - 10.9
نعم

كافة خطوط تروتايب المثبتة
12

TIFF, BMP, JPG وأنواع أخرى معروفة
نعم

154
1D/2D 21 بروتوكول بما في ذلك باركود

Microsoft Excel, csv, mdb, txt 

يرجى زيارة http://support.brother.com للحصول على أحدث التطبيقات وبرامج التشغيل

عام

المواد المزودة
نوع الشريط – عرض الشريط

الملحقات االختيارية
محول التيار الكهربائي

الوزن واألبعاد
PT-D600 VP

شريط كاسيت TZe – 3.5، 6، 9، 12، 18، 24 مم

AD-E001 محول تيار كهربائي

عرض 201 مم × ارتفاع 192 مم × عمق 86 مم – 950 غ



إن شاشة LCD الكبيرة الملونة تسّهل من تصميم ومعاينة 
ملصقاتي قبل الطباعة. كما أن القاطعة األوتوماتيكية، 

ولوحة المفاتيح التي تسهل الكتابة عليها وسرعة الطباعة 
العالية باإلضافة إلى إمكانية طباعة الملصقات من الكمبيوتر 
الشخصي ومن جهاز Mac تمكنني من اإلبقاء على مكتبي 

منّظماً عن طريق التعرف الواضح على العناصر الهامة.

جهاز الملصقات االحترافي المستقل الذي يمكنه االتصال بالكمبيوتر

يستطيع الجهاز P-touch D600VP إنشاء ملصقات متينة مقاومة للبهتان باستخدام وظائف الملصقات المدمجة سهلة االستخدام، أو مباشرة 
.P-touch Editor من الكمبيوتر الشخصي أو جهاز مباشرة والفضل في ذلك يعود لبرنامج تصميم الملصقات المليء بالميزات

إن شاشة LCD الكبيرة الملونة ذات وظيفة معاينة الملصقات ولوحة المفاتيح العريضة على نمط الكمبيوتر تسّهل من اإلنشاء السريع 
لملصقاتك بقياسات وألوان متعددة. 

وبشكل بديل، يمكنك االتصال بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac وابتكار تصميم ملصقك باستخدام الخطوط، واألنماط النصية، والصور 
واإلطارات المتعددة. كما يمكنك االرتباط بنص في ورقة عمل Microsoft Excel لطباعة عدة ملصقات مرة واحدة وبسرعة والفضل في 

ذلك إلمكانيات الطباعة عالية السرعة والقاطعة األوتوماتيكية بالكامل.

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.

 * LR6/HR6. البطاريات غير متضمنة.

قاطعة ملصقات أوتوماتيكية

6 بطاريات* قياس AA أو محول 
تيار كهربائي مرافق

14 خط – 99 إطار
أكثر من 600 رمز

تصاميم ملصقات قابلة للتحرير 
مضّمنة

لوحة مفاتيح على نمط الكمبيوتر 
يسهل الكتابة عليها

شاشة ملونة عالية الدقة

طباعة ملصقات ذات عرض 
من 3.5 إلى 24 مم

إلى أقصى حد ملصقات

مغلفـة مقاومة
 للحرارة

مقاومة
للماء

مقاومة
للبهتان

مقاومة
للتآكل

مقاومة
للمواد الكيميائية

التصاق 
قوي

سهلة 
القشر

مختبرة


