
Specyfikacja / typ urządzenia QL-560 QL-570 QL-580N Specyfikacja / typ urządzenia QL-650TD QL-1050 QL-1060N 

Podłączenie do komputera Tak Tak Tak Podłączenie do komputera Tak Tak Tak

Interfejs USB USB USB, port szeregowy Interfejs USB, port szeregowy USB, port szeregowy USB, port szeregowy, Ethernet

Praca bez pośrednictwa komputera* - - Tak Praca bez pośrednictwa komputera* Tak - -

Kompatybilność z ESC/P - - Tak Kompatybilność z ESC/P Tak Tak Tak

Sieć - - Tak Sieć - - Tak

Metoda druku Termiczna Termiczna Termiczna Metoda druku Termiczna Termiczna Termiczna

Maks. wysokość druku 59mm 59mm 59mm Maks. wysokość druku 59mm 98.6mm 98.6mm

Maks. długość druku 1m 1m 1m Maks. długość druku 1m 3m 3m

Maks. szerokość etykiety 62mm 62mm 62mm Maks. szerokość etykiety 62mm 102mm 102mm

Rozdzielczość druku (dpi) 300 300 x 600 300 x 600 Rozdzielczość druku (dpi) 300 300 300

Prędkość druku (mm/sek.) 90 mm/sek. 110 mm/sek. 110 mm/sek. Prędkość druku (mm/sek.) 90 mm/sek. 110 mm/sek. 110 mm/sek.

Prędkość druku (etykiet/min.) 56 etykiet/min. 68 etykiet/min. 68 etykiet/min. Prędkość druku (etykiet/min.) 56 etykiet/min. 69 etykiet/min. 69 etykiet/min.

Nóż odcinający Automatyczny Automatyczny Automatyczny Nóż odcinający Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Wyświetlacz - - - Wyświetlacz Tak - -

Druk pionowy Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Druk pionowy Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor

Druk lustrzany Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Druk lustrzany Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor

Numerowanie sekwencyjne Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Numerowanie sekwencyjne Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor

Drukowanie kodów kreskowych Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Drukowanie kodów kreskowych Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor

Programowalna długość etykiet Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Programowalna długość etykiet Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor Oprogramowanie P-touch Editor

Zasilacz Wbudowany Wbudowany Wbudowany Zasilacz Wbudowany Wbudowany Wbudowany

Rodzaj taśm DK DK DK Rodzaj taśm DK DK DK

Szerokość taśm 12/29/38/50/54/62 mm ciągła o 
określonym kształtcie (10 formatów)

12/29/38/50/54/62 mm ciągła o 
określonym kształtcie (10 formatów)

12/29/38/50/54/62 mm ciągła o 
określonych rozmiarach (10 formatów)

Szerokość taśm 12/29/38/50/54/62 mm ciągła o 
określonych rozmiarach (10 formatów)

12/29/38/50/54/62/102 mm ciągła o 
określonym kształtcie (12 formatów)

12/29/38/50/54/62/102 mm ciągła o 
określonym kształtcie (12 formatów)

W zestawie 62mm ciągła taśma (8m), kabel USB 
CD-ROM z oprogramowaniem 

do projektowania etykiet

29x90mm etykiety adresowe (100szt)
62mm ciągła taśma (8m) kabel USB 

CD-ROM z oprogramowaniem  
do projektowania etykiet

29x90mm etykiety adresowe (100szt) 
62mm ciągła taśma (8m) kabel USB 

CD-ROM z oprogramowaniem  
do  projektowania etykiet

W zestawie 24mm Okrągłe Etykiety (200 szt) 62mm 
ciągła taśma (8m), kabel USB,  
CD-ROM z oprogramowaniem  

do projektowania etykiet

Duże Etykiety (40 szt) 62mm ciągła 
taśma (8m), kabel USB,  

CD-ROM z oprogramowaniem  
do projektowania etykiet

Duże Etykiety (40 szt) 62mm ciągła taśma 
(8m), kabel USB Odbiornik etykiet,  

CD-ROM z oprogramowaniem  
do projektowania etykiet)

Oprogramowanie do projektowania 
etykiet P-touch Editor

w języku polskim (oraz 3 innych) w języku polskim (oraz 3 innych) w języku polskim (oraz 3 innych) Oprogramowanie do projektowania 
etykiet P-touch Editor

w języku polskim (oraz 3 innych) w języku polskim (oraz 3 innych) w języku polskim (oraz 3 innych

Organizuj, ułatwiaj, bądź efektywny!  
Wydajne tworzenie profesjonalnych etykiet
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Wydajne tworzenie profesjonalnych etykiet

Drukarki etykiet QL Biura oraz małe firmy Drukarki etykiet QL Magazyny, centra logistyczne, środowisko przemysłowe 

*pentru date salvate în memoria imprimantei
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Notes

Z wyjątkiem zmian oraz ewentualnych błędów

PL/CZ/HU/RO/BG/SK/SLO/HR

QL drukarki etykiet



DK - etykiety o określonych kształtach i taśmy ciągłe.

                  

Etykiety o określonych kształtach

Taśmy ciągłe

Etykiety o określonych kształtach

Taśmy ciągłe

OK
18/03/2006

Papier

DK-11208 | 400/rolka 38mm x 90mm (czarne na białym)         
DK-11201 | 400/rolka 29mm x 90mm (czarne na białym)      
DK-11209 | 800/rolka 29mm x 62mm (czarne na białym)      
DK-11204 | 400/rolka 17mm x 54mm (czarne na białym)     
DK-11203 | 300/rolka 17mm x 87mm (czarne na białym)    
DK-11202 | 300/rolka 62mm x 100mm (czarne na białym)     
DK-11218 | 1000/rolka ø 24mm (czarne na białym)      
DK-11219 | 1200/rolka ø 12mm (czarne na białym)   
DK-11221 | 1000/rolka 23mm x 23mm (czarne na białym)     
DK-11240 | 600/rolka 102mm x 51mm* (czarne na białym)    
DK-11241 | 200/rolka 102mm x 152mm* (czarne na białym)    

Folia

DK-11207 | 100/rolka ø 58mm (czarne na białym)    
* QL-1050 i QL-1060N

Papier

DK-22243 | 102mm x 30.48m* (czarne na białym)
DK-22205 | 62mm x 30.48m (czarne na białym)
DK-22223 | 50mm x 30.48m (czarne na białym) 
DK-22225 | 38mm x 30.48m (czarne na białym) 
DK-22210 | 29mm x 30.48m (czarne na białym)
DK-22214 | 12mm x 30.48m (czarne na białym) 

Papier łatwousuwalny

DK-44605 | 62mm x 30.48m (czarne na żółtym)    
DK-44205 | 62mm x 30.48m (czarne na białym) 

Papier nieprzylepny

DK-N55224 | 54mm x 30.48m (czarne na białym)  

Folia

DK-22212 | 62mm x 15.24m (czarne na białym)
DK-22211 | 29mm x 15.24m (czarne na białym)
DK-22606 | 62mm x 15.24m (czarne na żółtym) 
DK-22113 | 62mm x 15.24m (czarne na przezroczystym)

Oprogramowanie P-touch Editor Label Design (wszystkie modele QL)
	
• Zaawansowany program do projektowania etykiet
• Dostępny w wersji polskiej oraz /CZ/HU/EN                         
• Łatwe i szybkie dodawanie do etykiet tekstu, obrazów, kodów kreskowych i ramek
• Za pomocą opcji połączenia z bazą danych, można wyeksportować etykietę z Microsoft Excel, 
 Access lub plikiem CSV w celu automatycznego druku większej ilości etykiet- rozwiązanie 
 idealne w magazynach, logistyce, kontroli zapasów
• Drukowanie daty/czasu 
• Szeroka gama kodów kreskowych, kodów 2D
• Pobierz najnowszą wersję z http://solutions.brother.com

Add-In dla Microsoft Word/Excel (wszystkie modele QL)

•  Drukowanie etykiet za pomocą kilku kliknięć bezpośrednio z Microsoft Office:  
 Word/Excel/Outlook

Transfer Manager (tylko QL650TD, QL580N, QL1050 i 1060N)

• Przechowywanie własnych wzorów etykiet w pamięci drukarki etykiet QL
• Bezpośredni druk etykiet bez podłączenia komputera (tylko QL650DT)

Oprogramowanie B-PAC

• Stwórz indywidualne rozwiązanie na wydruk etykiet lub dodaj je do obecnego  
 oprogramowania przy pomocy B-PAC 
• Używaj B-PAC w trakcie procesu rozbudowy oprogramowania, w celu oszczędności  
 czasu i pieniędzy 

Wbudowana emulacja ESC/P (tylko QL650TD, QL580N, QL1050 i 1060N)

• Stwórz indywidualne rozwiązanie na wydruk etykiety za pomocą komend ESC/P 

Wbudowane kody kreskowe  (wybrane modele)

• Umożliwia generowanie etykiet z kodami kreskowymi spełniającymi wymogi ANSI 

Zalety etykiet DK w skrócie
	
•	 Technologia	bezpośredniego	druku	termicznego-	nie	wymaga	tonera	ani	tuszu
•	 Taśmy	montowane	są	na	specjalnej	prowadnicy,	co	gwarantuje	ich	poprawne		 	
	 założenie	oraz	prosty	zadruk	etykiet
•	 Automatyczne	wykrywanie	rozmiaru	etykiety
•	 Specjalna	technologia	produkcji	papieru	DK*	zapewnia	ochronę	papierowych	
	 etykiet	przed	zabrudzeniem	i	zarysowaniem	oraz	ich		większą	trwałość		
	 w	porównaniu	ze	zwykłymi	etykietami	papierowymi.
•	 Największa	elastyczność	w	doborze	formatu	etykiet	dzięki	zastosowaniu	taśm		 	
	 ciągłych	i	zintegrowanej	gilotynie	odcinającej.
	 *tylko wybrane etykiety

Przykłady zastosowań etykiet DK:

Gdzie można użyć etykiet DK?

Niezależnie od tego, czy jest to środowisko biurowe, przemysłowe czy domowe, etykiety Brother są 
najszybszym i najprostszym sposobem na dobrą organizację dokumentów, sprzętu, pracy oraz wielu 
innych rzeczy.

Etykiety adresowe • etykiety wysyłkowe • identyfikatory, karty wejściowe
 • etykiety imienne • etykiety grzbietowe do segregatorów, teczek, skoroszytów • kwadratowe etykiety • 

etykiety zwrotne • etykiety na CD/DVD 

Etykiety adresowe • identyfikatory imienne  • oznaczenia łatwousuwalne • oznaczenia żywności • instrukcje na 
opakowaniach żywności • identyfikacja produktów • etykiety ze spisem telefonów/przedmiotów • informacje typu 

“promocja” “w sprzedaży” • ceny • karty członkostwa z kodem kreskowym
(kod QR, kody 2D, fotokody) • etykiety do oznaczenia szuflad, półek • numery alarmowe

Etykiety z kodem kreskowym kody 2D • oznakowanie regałów • oznakowanie zamówionych/przyjętych do 
realizacji przesyłek • oznakowanie zawartości przesyłek (etykieta z zawartością przesyłki) • etykiety identyfikacyjne 

do wysyłki gotowych paczek (rodzaj przesyłki i miejsce przeznaczenia)

Etykiety znakujące maszyny w użyciu • etykiety do urządzeń np. “sprawdzone pod względem bezpieczeństwa” 
• identyfikatory, karty wejściowe • identyfikatory z numerem seryjnym • oznakowanie regałów • oznaczenia 

łatwousuwalne • etykiety do oznaczeń części w magazynie • etykiety na gotowe produkty  
(nr seryjny, kod kreskowy, kod EAN, itp.)

OprogramowanieMateriały eksploatacyjne. Taśmy i etykiety DK do drukarek 
etykiet typu QL.

Urządzenia QL są wyposażone w program do tworzenia etykiet. Oprogramowanie do edycji/
projektowania etykiet jest dołączane do urządzenia QL, natomiast aktualizacje i dodatki mogą być 
bezpłatnie pobrane ze strony: http://solutions.brother.com. To takie proste!

Drukarki etykiet  QL wykorzystują technologię bezpośredniego druku termicznego przy użyciu 
szerokiej gamy różnorodnych etykiet o określonych kształtach oraz taśm ciągłych.
Etykiety oraz taśmy DK są dostępne w różnych rozmiarach, typach (papier, folia) oraz kolorach. 

Drukarki etykiet firmy Brother są najszybszym i najprostszym sposobem na dobrą 
organizację, ułatwiając pracę w biurze, środowisku przemysłowym a także w domu. 

Od ponad 20 lat firma Brother dostarcza klientom na całym świecie urządzenia służące do 
etykietowania elektronicznego. 

Jako firma zajmująca wiodącą pozycję na rynku wykorzystuje zdobyte kompetencje i wiedzę, 
by zapewnić szeroki dostęp do najnowszej technologii. Brother oferuje najbogatszy asortyment 
urządzeń do  etykietowania - od podręcznych, przenośnych po modele stacjonarne i przemysłowe. 
W rezultacie miliony produktów Brother jest już używanych w największych firmach na świecie.

Produkowane przez Brother urządzenia do tworzenia etykiet serii P-touch dzielą 
się na 2 kategorie: elektroniczne drukarki etykiet P-touch oparte na technologii 
termotransferu, kompatybilne z taśmami TZ  i drukarki etykiet QL wykorzystujące 
technologię termiczną, kompatybilne z taśmami DK (ciągłe oraz etykiety o 
określonych kształtach). Niniejsza ulotka opisuje jedynie drukarki etykiet typu QL.

Biuro

Mała firma (przyjmowanie gości, organizacja imprez, restauracja, sklep, itp.)

Magazyn/ centrum logistyczne

Środowisko przemysłowe

Rozwiązania Brother w zakresie etykietowania

Więcej informacji na temat drukarek  
etykiet typu QL można uzyskać poprzez  
kontakt z dealerem Brother lub stronę   
www.brother.pl/QL

Etykiety DK o określonych kształtach
Do	wszelkich	zastosowań	wewnątrz	budynku,		

(w	standardowych	rozmiarach)

Taśmy ciągłe DK
Zdecyduj	sam	o	szerokości	i	długości	taśmy

Folia DK
Do	trwałych	etykiet,	(trzy	kolory)

Wybierz odpowiedni rodzaj taśm DK

*

** ***

**** *****

* z wyjątkiem DK-11240, DK-11241, DK-22243 kompatybilnymi tylko z QL-1050 i QL1060N 
** tylko QL-570, QL- 580N, QL- 1050, QL-1060N. Prędkość wydruku w oparciu o standardowe etykiety adresowe 
*** tylko QL-580N i QL-1060N
**** tylko QL-570 i QL-580N
***** tylko QL-650TD, QL-580N, QL-1050 i QL-1060N
Tylko w celach pokazowych, rzeczywisty rozmiar na następnej stronie


