
طابعات ملصقات احترافية 
يمكن وصلها بشبكة اتصال

إنشاء ملصقات متينة يصل عرضها إلى 36 مم	 
طباعة عالية السرعة والدقة	 
إمكانية االتصال بشبكة سلكية* والسلكية لطباعة الملصقات من عدة أجهزة دفعة واحدة بما 	 

في ذلك األجهزة اللوحية والهواتف الذكية
قاطعة متطورة مع وظيفة قشر الملصقات بسهولة	 
إمكانية تضمين صور، وأشرطة باركود وإطارات على الملصق	 
إمكانية الربط بجداول بيانات من أجل الطباعة الدفعية لعدة ملصقات مرة واحدة	 
 	Android و iOS و ،Windows  تتوفر عدة تطوير البرامج لألجهزة التي تعمل على
تتوفر مجموعة من الملحقات االختيارية لتخصيص الطابعة حسب احتياجاتك	 

يمكنك طباعة ملصقات متينة من الكمبيوتر الشخصي، أو جهاز Mac، أو 
الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي عن طريق شبكة اتصال سلكية أو السلكية.

www.brother.ae

* في PT-P950NW فقط

P900W / P950NW



طباعة عالية السرعة تصل إلى 60 مم في الثانية

دقة طباعة مقدارها 360 نقطة في البوصة من أجل نص، وصور وأشرطة باركود واضحة

طباعة ملصقات متينة يتراوح عرضها بين 3.5 مم و 36 مم

ارتفاع طباعة كبير قياس 32 مم من أجل الطباعة قرب الحواف

إن النطاق الواسع لمجموعات األلوان وقياسات عرض األشرطة التي تصل إلى 

36 مم، باإلضافة إلى الطباعة قرب الحواف وإمكانيات الطباعة بدقة وسرعة 

عاليتين، يجعل من طابعتي الملصقات هاتين مثاليتين إلدراة المرافق، وأرشفة 

المستندات، وعنونة الممتلكات وإنشاء ملصقات حسب الطلب وعند الحاجة.

 P-touch يستخدم كال الطرازين برنامج تصميم الملصقات المجاني

Editor لـ Windows و Mac. فهو يتميز بميزات متطورة تتواجد 

 2D 1 وD عادة في التطبيقات المكتبية الباهظة مثل أشرطة الباركود

الصناعية القياسية، واستيراد الشعارات والرسومات األخرى، والسماح 

باستخدام الخطوط المثبتة على كمبيوترك. كما يمّكنك من الربط بجدول 

بيانات ®Microsoft Excel أو ملف csv. لطباعة ملصقات متعددة 

بسرعة وفعالية.

طابعات ملصقات احترافية مصممة 
لجميع مهام العنونة

برنامج تصميم ملصقات صناعي للكمبيوتر 
Mac الشخصي وجهاز

تستطيع مجموعة طابعات الملصقات االحترافية  
PT-P900، التي تتميز بدقة وسرعة طباعة هي 

األعلى في فئتها، إنتاج ملصقات متينة يصل عرضها 
إلى 36 مم. يمكنك طباعة نص، وأشرطة باركود، 

وصور وشعارات على ملصقات مغلفة ومتينة مناسبة 
لالستخدام الداخلي والخارجي تستطيع االستمرار لعدة 
سنين. كما يمكنك االتصال بشبكة سلكية أو السلكية، 

واالختيار من مجموعة من الملحقات االختيارية 
إلنشاء حل مخصص لطباعة الملصقات يتناسب مع 

متطلباتك.

الميزات األساسية بإيجاز

يمكن وصل طابعات الملصقات المكتبية المدمجة هذه بالكمبيوتر الشخصي 

أو جهاز Mac لديك عن طريق اتصالي USB أو الالسلكي المدمجين. 

وتستطيع أيضاً الطابعة PT-P950NW االتصال بالشبكة السلكية وذلك 

بفضل منفذ شبكة االتصال Base-TX 10/100، كما تمّكنها وحدة 

بلوتوث االختيارية من االتصال مباشرة وبسهولة باألجهزة اللوحية، وأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة وبأجهزة اإلدخال التي تعمل عن طريق بلوتوث مثل 

ماسحات أشرطة الباركود الضوئية.

اتصال سلكي والسلكي 
باإلضافة إلى بلوتوث
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اتصال USB والسلكي

قاطعة متطورة لطباعة ملصقات سهلة القشر على شريط مستمر

)Base-TX 10/100( اتصال بشبكة سلكية

Mac برنامج مجاني لتصميم الملصقات المكتبية االحترافية للكمبيوتر الشخصي أو

عدة تطوير البرامج من أجل إضافة طباعة الملصقات بسهولة إلى برنامجك أو تطبيقك الخاص

إمكانية دمج النص الموجود في قواعد بيانات Excel، و csv. و MSDE/SQL من أجل الطباعة الدفعية لعدة ملصقات مرة واحدة

طباعة أشرطة باركود 1D و 2D القياسية

تطبيقات ملصقات مجانية لـ IOS/Android من أجل طباعة الملصقات من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية

قاعدة بطارية اختيارية وبطارية LI-Ion قابلة للشحن

DB9M إلى RJ25 محول تسلسلي اختياري

واجهة بلوتوث اختيارية

لوحة لمس اختيارية مع شاشة عرض LCD ذات إضاءة خلفية لطباعة الملصقات المخصصة دون استخدام كمبيوتر شخصي، بما في ذلك الوقت والتاريخ الحالي أو المستقبلي



يمكنك إنشاء وطباعة ملصقات بسيطة فورية من هاتفك الذكي أو 
الجهاز اللوحي دون الحاجة للكمبيوتر الشخصي. يتصل التطبيق 

Brother iPrint&Label السلكياً بالطابعة ليمّكنك من تصميم 
 .Android أو iOS وطباعة الملصقات من جهازك الذي يعمل على

وفي حال أردت عنونة الكبالت واألجهزة الكهربائية والخاصة 
باالتصاالت، استخدم التطبيق Brother Cable Label Tool من 

أجل طباعة ملصقات يمكن لفها حول الكبالت أو لصقها على ألواح 
الحماية، ولوحات التوزيع الكهربائية وأي أجهزة أخرى متخصصة.

يستطيع مطوري البرامج والتطبيقات استخدام العديد من أدوات التطوير 
البرمجية ألجهزة Microsoft Windows، وiOS و Android من 

أجل تمكين طباعة الملصقات من ضمن البرنامج أو التطبيق الخاص 
بك. إن هذا األمر يجعل من هذه الطابعات مثالية للدمج مع الحلول 

المخصصة التي تتطلب ملصقات متينة.

الطباعة من الهواتف الذكية 
أو األجهزة اللوحية

إضافة طباعة الملصقات 
إلى الحلول المخصصة

هناك أوقات ال يتوفر فيها التيار الكهربائي، مثل في مواقع البناء، أو في 
حال استخدام طابعة الملصقات على عربة متحركة. في هذه الحاالت، قم 

بتركيب قاعدة البطارية االختيارية وحزمة بطاريات الليثيوم القابلة للشحن 
لتتمكن من طباعة الملصقات في أي وقت ومكان.

الطباعة في أي مكان وزمان

تمّكنك شاشة العرض الخاصة بلوحة اللمس االختيارية )في الطابعة 
PT-P950NW فقط( من طباعة الملصقات دون الحاجة لالتصال 

بالكمبيوتر، مما يجعلها مثالية ألسواق الطعام، والعناية الصحية والمختبرات. 
قم بتصميم ملصقاتك وحّملها إلى المواقع المطلوبة المشار إليها على 

األزرار. يحتاج المستخدم عندها ببساطة إلى الضغط على الزر المرتبط 
لطباعة ذلك الملصق حسب الطلب. باإلضافة إلى ذلك، يمكن باستخدام 

الساعة المضّمنة إضافة التاريخ والوقت الحالي والمستقبلي إلى الملصق، 
األمر الذي يكون مفيداً في حال طباعة ملصقات تحتوي على النص 

“االستخدام قبل” أو “تمت الطباعة في”.

طباعة ملصقات حسب الطلب 
دون الكمبيوتر

يمكن للقاطعة المتطورة أن تنجز شريط واحد طويل من الملصقات 
التي يمكن قشرها بسهولة كل واحدة على حدة، مع التأكد من إبقاء 

الملصقات بالترتيب الصحيح. أو يمكن قص كل ملصق بشكل كامل 
إذا تطلب األمر.

قاطعة متطورة مع وظيفة 
القشر السهل

الملحقات االختيارية

PA-BB-002
LI-Ion قاعدة بطارية

PA-BT-4000LI
بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن

PA-SCA-001
محول تسلسلي RJ25 إلى 

DB9M

PA-BI-002
واجهة بلوتوث

)في PT-P950NW فقط(

PA-TDU-003 
لوحة عرض تحتوي على شاشة 

لمس للطباعة المستقلة 
PT- للملصقات )في

P950NW فقط(



36 مم24 مم18 مم12 مم9 مم6 مم3.5 مم

TZe نطاق شريط

نطاق أنبوب التقلص بالحرارة HSe )1.5 متر(
23.6 مم17.7 مم11.7 مم8.8 مم5.8 مم

HSe-211HSe-221HSe-231HSe-241HSe-251

)يتوفر الشريط حسب البلد(

ملصقات Brother P-touch TZe المغلفة
على عكس الملصقات العادية فإن أشرطة TZe المغلفة لـ Brother P-touch تتألف من ست طبقات من المواد، لتشّكل ملصق رقيق وقوي جداً. تتشكل 

األحرف عن طريق حبر النقل الحراري في المنتصف بين طبقتي حماية مؤلفة من فيلم البوليستر )PET(. لقد تم اختبار الملصقات إلى أقصى حد ضد عوامل 
التآكل، والحرارة، والمواد الكيميائية وأشعة الشمس. وقد أثبتت النتائج بأن ملصقات Brother P-touch المغلفة تفوق ملصقات المنافسين، لذلك يمكنك أن تثق 

بهذه الملصقات االحترافية عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم.

مقاومة للحرارة: تم إخضاع الملصقات المغلفة لحرارة تتراوح من 80- إلى 150+ 
درجة مئوية لمدة 240 ساعة ولم يتأثر النص

مقاومة للبهتان: تم وضع الملصقات المغلفة في غرفة لمحاكاة البهتان لمدة سنة في محيط 
مشمس ولم يتأثر النص

مقاومة للماء والمواد الكيميائية: تم غمس ملصقات مغلفة مرفقة بأكواب زجاجية في الماء 
ومواد كيميائية متعددة لمدة ساعتين ولم يتأثر النص

مقاومة للتآكل: تم تمرير جهاز رملي وزنه 1 كغ على الملصقات المغلفة 50 مرة ولم 
يتأثر النص

مختبرة إلى أقصى حد
تم اختبار ملصقات Brother P-touch المغلفة ضمن عوامل مخبرية. يمكنك مراجعة ملخص عن النتائج أدناه. يتوفر مزيد من المعلومات حول االختبارات 

عند الطلب.

 مقاومةمقاومة للماءمقاومة للحرارةمغلفة
للبهتان

 مقاومة للموادمقاومة للتآكل
الكيميائية

التصاق قويسهلة القشر

مغلف قياسي )8 متر / 4 متر *(
TZe-111 TZe-121TZe-131 / 131S*TZe-141TZe-151TZe-161

TZe-132
TZe-133
TZe-135TZe-145

TZe-211TZe-221TZe-231 / 231S*TZe-241TZe-251TZe-261
TZe-222TZe-232TZe-242TZe-252TZe-262
TZe-223TZe-233TZe-243TZe-253TZe-263

TZe-334TZe-344TZe-354
TZe-315TZe-325TZe-335TZe-345TZe-355TZe-365

TZe-421TZe-431TZe-441TZe-451TZe-461
TZe-435

TZe-521TZe-531TZe-541TZe-551TZe-561
TZe-535TZe-555

TZe-611TZe-621TZe-631 / 631S*TZe-641TZe-651TZe-661
TZe-721TZe-731TZe-741TZe-751

مغلف متألق – 5 متر
TZe-B31TZe-B51
TZe-C31TZe-C51

مغلف كامد – )8 متر / 5 متر **(
TZe-M31

TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

مغلف معدني – 8 متر
TZe-M921TZe-M931TZe-M951TZe-M961

غير مغلف – 8 متر
TZe-N201TZe-N221TZe-N231TZe-N241TZe-N251

مغلف للتعريف المرن – 8 متر
TZe-FX211TZe-FX221TZe-FX231TZe-FX241TZe-FX251TZe-FX261
TZe-FX611TZe-FX621TZe-FX631TZe-FX641TZe-FX651TZe-FX661

مغلف قوي االلتصاق – 8 متر
TZe-S121TZe-S131TZe-S141TZe-S151

TZe-S211TZe-S221TZe-S231TZe-S241TZe-S251TZe-S261
TZe-S621TZe-S631TZe-S641TZe-S651

قماشي – 3 متر
TZe-FA3TZe-FA4B

مغلف للحماية – 8 متر
TZe-SE4



إن كافة المواصفات صحيحة وقت الطباعة. Brother هي عالمة تجارية مسجلة لـ Brother Industries Ltd.. إن أسماء منتجات الماركات هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية للشركات الخاصة بها. 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:

طباعة الملصقات

االتصال: سلكي
)USB 1.0, 2.0 بروتوكول( Mac | )USB1.1, 2.0, 3.0 بروتوكول( Windows® : USB

شبكة االتصال: Base-T/100 Base-TX 10 )في PT-P950NW فقط(
تسلسلي: RS-232C )للطباعة باستخدام أوامر ESC/P فقط. يتطلب محول تسلسلي اختياري(

WPS 2.0 | IEEE802.11b/g/n :وضع البنية التحتية | IEEE802.11b :Ad-Hoc وضع | IEEE802.11n :السلكي مباشر
االتصال: السلكي

)PT-P950NW االتصال: بلوتوث )ملحق اختياري لـ
SPP, OPP :ملفات التعريف | Bluetooth 2.1+EDR 

)Mac/إنشاء الملصق )كمبيوتر شخصي
P-touch Editor استخدام برنامج تصميم الملصقات االحترافي

االرتباط بالبيانات المخزنة في ®Microsoft® Excel )في ®Windows( وملفات csv. )في Mac( لدمجها على الملصقات

برتوكوالت أشرطة الباركود المعتمدة:
CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 )UCC/EAN128( :1D

األبعاد والوزن
)PT-P950NW( 1.51 كغ / )PT-P900W( 1.48 كغ | )118 مم )عرض( × 192 مم )عمق( × 146 مم )ارتفاع

يترافق مع الطابعة
كاسيت ملصقات مغلفة أسود على أبيض قياس 36 مم )8 م(

طباعة ملصقات يصل عرضها إلى 36 مم
ارتفاع طباعة أقصى مقداره 32 مم للطباعة قرب الحواف

دقة طباعة مقدارها 360 نقطة في البوصة من أجل نص مقروء وصور وأشرطة باركود واضحة

اختيار أي من الخطوط المثبتة في الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac لتخصيص الملصق بشكل كامل

QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 )Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni(, RSS-Limited, RSS Expanded )Standard, Stacked( :2D

محول تيار كهربائي

طباعة سريعة مقدارها 60 مم في الثانية
قاطعة ملصقات أوتوماتيكية مضّمنة مع وظيفة القشر السهل

طول الملصق األدنى: 4 مم | طول الملصق األقصى: 1 متر
طباعة ما يصل إلى 17 سطر في الملصق

عدد النسخ: 1-999

).bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf( اعتماد التنسيقات الشائعة للصور
معالج خاص بملصقات الكبالت من أجل إنشاء ملصقات للكبالت، ولوحات التوصيالت، وألواح الحماية وأجهزة التبديل

استخدام طابع التاريخ والوقت لتضمين التاريخ والوقت الحالي أو المستقبلي تلقائياً في الملصقات

محاكاة الطابعة / أوضاع الطابعة
P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

USB كبل
دليل المستخدم

أنواع األشرطة المعتمدة
كاسيت أشرطة TZe: 3.5 مم – 36 مم

أنبوب التقلص بالحرارة HSe: 5.8 مم – 23.6 مم

المواصفات

متطلبات النظام
Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1 :أنظمة التشغيل

Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
مساحة القرص الصلب: ®Windows : أكثر من 70 ميغا بايت | Mac: أكثر من 500 ميغا بايت

ذاكرة النظام: حسب متطلبات نظام التشغيل
:P-touch لوظيفة Microsoft® Office® دعم

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

إن Microsoft، و Windows، و Windows Server و Windows Vista هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لـ Microsoft Corporation في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى. 
إن Apple، و Mac، و Mac OS، و iPhone، وiPad و iPod هي عالمات تجارية لـ .Apple Inc، مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على

اإلمارات العربية المتحدة فقط
خارج اإلمارات: 8150500 4 971+


