
PT-P750W

جهاز ملصقات مدمج مع 
إمكانية الطباعة الالسلكية

• المشاركة بطابعة مفردة ضمن مجموعة عمل
Mac و Windows متوافق مع •

• الطباعة مباشرة من الهاتف المتحرك
• سهولة التكامل مع التطبيقات المخصصة

Near Field Communication (NFC) يمتلك خاصية •
يستطيع هذا الجهاز إنشاء مجموعة متنوعة من الملصقات 
االحترافية بسرعة باستخدام لوحة مفاتيح وشاشة كمبيوتر. 
وهو ممتاز لطباعة الملصقات المفردة، ولكنه عملياً مناسب 

أكثر لمهام إنشاء الملصقات المتعددة وذلك بفضل سرعة 
الطباعة التي تصل لـ 30 مم في الثانية.

ملصقات تدوم



ملصقات P-touch المغلفة – مصممة لتدوم
تتوفر أشرطة TZe المغلفة لـ Brother P-touch بعدة ألوان وقياسات. 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.
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يتميز الجهاز PT-P750w بخيارات اتصال مرنة مما يجعله الخيار األمثل في محيط العمل المستقل أو ذي المستخدمين المتعددين.
إن PT-P750w هو جهاز ملصقات قوي وسهل االستخدام يمّكن عدة مستخدمين من االتصال عبر شبكة اتصال السلكية، أو الطباعة من أجهزة هواتف متحركة 

متوافقة تعمل بنظام Apple iOS و Android، أو االتصال به عن طريق كبل USB المضّمن بأي كمبيوتر في المكتب تقريباً. كما يمّكن المستخدمين على 
شبكة اتصال السلكية من إنشاء مجموعة متنوعة من الملصقات االحترافية بسرعة باستخدام شاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح. وهو عظيم في طباعة الملصقات 
المفردة، ولكنه عملياً مناسب أكثر لمهام إنشاء الملصقات المتعددة وذلك بفضل سرعة الطباعة التي تصل لـ 30 مم في الثانية، وإمكانية الطباعة المتكررة، 

والقاطعة األتوماتيكية الكاملة أو النصفية للمساعدة في توفير الوقت.

ميزات أخرى

خيارات متعددة للطاقة
استخدم كبل التيار الكهربائي المرافق أو 
6 بطاريات7 قياس AA لتزويد الجهاز 

بالطاقة من أجل استخدامه في المكتب5 أو 
حمله وذلك بتشغيله عن طريق بطارية 

Li-ion قابلة إلعادة الشحن.

 اتصال مرن
يمكن لعدة مستخدمين االتصال بالجهاز 
PT-P750w عن طريق شبكة اتصال 
السلكية 801.11b/g/n أو عن طريق 
كبل USB المضّمن.

دعم الطباعة من الهاتف المتحرك
 Brother قم بتثبيت البرنامج المجاني

iPrint&Label على جهاز الهاتف المتحرك 
.Android أو Apple iOS المتوافق مع نظام

ً  برنامج محّمل مسبقا
يحتوي على برنامج ملصقات محّمل مسبقاً 
 USB يسمح باالتصال ببساطة عن طريق

بكمبيوتر شخصي أو جهاز Mac والبدء 
مباشرة.

خيارات تصميم موّسعة
 PT-P750w يمكنك زيادة إمكانيات الجهاز

 P-touch باستخدام برنامج تصميم الملصقات
Editor المتوافق والمتوفر مجاناً.

هام للمطورين
بما أن الجهاز يعمل على نظام تطوير مفتوح 
المصدر، فمن السهل على مطّوري البرامج 
دمج طباعة الملصقات مع تطبيقاتهم التي تعمل 
.Android و iOS على نظامي

طباعة سريعة جداً
يقدم الجهاز PT-P750w طباعة 
سريعة جداً تصل إلى 30 مم في 
الثانية.



PT-P750W
يمكنك تنظيم مكان عملك باستخدام ملصقات متينة واضحة عالية الجودة لعنونة قرطاسية المكتب، ومجلدات األرشفة، وممتلكات الشركة، والرفوف، والقطع باإلضافة لالفتات المخصصة والتي 

هي بعض من التطبيقات العديدة. وفيما إذا احتجت لملصق واحد أو 100 ملصق في نفس الوقت، سيضمن الجهاز Brother P-touch PT-P750W أن يكون عملك اليومي فعاالً كما 
تريده. كما أن التنوع الكبير لقياسات األشرطة واأللوان المتوفرة فإنك ستعثر على الشريط الذي تحتاجه.
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المواصفات الفنية

األجهزة

ميزات البرامج:

P-touch Editor Lite باستخدام
 Apple المجاني للطباعة السلكياً من أجهزة الهواتف المتحركة التي تعمل بنظام Brother iPrint&Label 1. يتطلب اتصال بشبكة السلكية باإلضافة لتحميل برنامج

.Android و iOS
 Windows 8/8.1 ،Windows 7 ،Windows Vista ،Windows Server 2008/2008 R2 ،Windows Server 2012/2012 2. متوافق مع

.support.brother.com تتوفر كافة برامج التصميم وبرامج التشغيل للتحميل مجانياً من الموقع .،Mac OS X v10.7.5 ،10.8x ،10.9xو ،R2
3. راجع brother-usa.com/nfc للحصول على قائمة بأجهزة الهواتف المتحركة المتوافقة.

.Androidو ،Windows، iOS ألنظمة Software Development Kits (SDK) 4. يتوفر
.AA 5. الطباعة من الهاتف المتحرك غير معتمدة عند استخدام الجهاز ببطاريات

6. باستخدام محول التيار الكهربائي.
7. ُيباع بشكل منفصل.

8. تتوفر البرامج وبرامج التشغيل لـ Windows وMac للتحميل مجاناً.
9. الطباعة من قاعدة البيانات في Windows فقط.

10. يتطلب االتصال باإلنترنت.
11. يتطلب تثبيت النسخة الكاملة من برنامج P-touch Editor. تتوفر البرامج وبرامج التشغيل لـ Windows وMac للتحميل مجاناً.

ملصق لحماية ممتلكاتكملصق للمظهر االحترافيملصق للتنظيم والتعريف

محتويات الصندوق: 

الملحقات:

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على

www.brother.ae

االتصال:

العرض األقصى للشريط

الذاكرة المضّمنة

قاطعة الشريط

سرعة الطباعة القصوى

دقة الطباعة القصوى

االرتفاع األقصى للطباعة

مصدر الطاقة

الواجهة

ENERGY STAR® اعتماد

24 مم

ال

أوتوماتيكية (كاملة ونصفية)

20 مم في الثانية (باستخدام بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن7)

30 مم في الثانية (باستخدام محول التيار الكهربائي)

180 نقطة في البوصة (180×360 نقطة في البوصة كحد أقصى)

18 مم

محول تيار كهربائي (متضمن)

بطارية Li-ion قابلة إلعادة الشحن (اختيارية)

6 بطاريات قياس AA (اختيارية)

 USB، السلكية NFC3 ،(802.11b/g/n)، السلكي مباشر

نعم

البرنامج المضّمن

عدد الخطوط

عدد أنماط الخطوط

عدد أحجام الخطوط

العدد األقصى ألسطر الطباعة

عدد الرموز

عدد اإلطارات

الترقيم التلقائي

الطباعة المتكررة

الطباعة العمودية

الطباعة المعاكسة

التنسيق التلقائي

تحميل القوالب من الشبكة السحابية إلى 

P-touch Editor

اعتماد طباعة الباركود

 P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
كافة خطوط تروتايب
كافة خطوط تروتايب

متعدد القياسات
متغير

كافة رموز تروتايب
12611 / 10

 1-200, A-Z , a-z / 1-5000, A-Z, a-z11

لحد 200 نسخة / لحد 5000 نسخة11
نعم
نعم

12 فئة (أو أكثر)11
نعم11,10

نعم11

اعتماد طباعة قاعدة البيانات

التوافق مع أنظمة التشغيل

نعم11
 Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 

8/8.1, Windows® Server 2008/2008 R2, 
Windows® Server 2012/2012 R2
 Mac OS X v10.7.5, 10.8x, 10.9x

اعتماد NFC “اللمس لالتصال”

اعتماد الطباعة من الهاتف المتحرك

 Software Development توفر

Kit (SDK)

نعم
(iPrint&Label) نعم

(Windows®، iOS®، Android™) نعم

PT-P750W طابعة ملصقات
شريط ابتدائي TZe مغلف قياسي أسود على أبيض قياس 24 مم (4 متر)

محول تيار كهربائي
USB كبل

دليل المستخدم

 AD-E001  محول تيار كهربائي (متضمن)

 BA-E001 بطارية Li-ion قابلة إلعادة الشحن (اختيارية)

الطباعة من الهاتف المتحرك:


