Brother QL-810w

Folha de Especiﬁcações

• Conec vidade fácil - imprima virtualmente
de qualquer lugar ou compar lhe em rede
• Imprima e quetas incríveis em vermelho e
preto usando a ﬁta DK-2251
• Crie rótulos de papel econômicos para pacotes,
envelopes, pastas de arquivo, crachás,
correspondências*, entre outros
• Ultrarrápida, imprime até 110 e quetas de
endereço por minuto com texto preto a 300 dpi
• Crie e imprima e quetas através do seu
disposi vo móvel quando conectado a uma
rede Wi-Fi
• Bateria de íons de lí o opcional para uma
solução móvel completa
• Fácil de integrar e gerenciar em uma rede usando
ferramentas de gerenciamento de rede da
Brother e kits de desenvolvimento de so ware
(SDKs) gratuitos. Os SDKs estão disponíveis
para sistemas Windows®, iOS e Android™

Impressora de E quetas
Ultrarrápida com Wi-Fi

• Imprime e quetas pré-dimensionadas,
fáceis de destacar, além de ﬁtas em papel
e em ﬁlme de comprimento con nuo da linha
de ﬁtas DK. O cortador automá co permite
imprimir banners e faixas de até 91,5 cm
de comprimento, aproximadamente.
• Rolos de ﬁta prá cas e fáceis de instalar.
Não é necessário usar nta nem toner
• Compa vel com Windows® e MAC ®
• Usa uma grande variedade de e quetas e
ﬁtas DK da Brother:
–
–
–
–

Disponível em rolos con nuos ou pré-cortados
Papel (Branco e Amarelo)
Filme (Branco, Amarelo, Transparente)
Removível

* É necessário inscrição no serviço pbSmartPostage™, conexão à internet e rolo de
etiquetas postais. O serviço pbSmartPostage™ é compatível apenas com o Windows® e
é necessária uma conexão USB.
As imagens são apenas para fins ilustrativos. A impressão final (como de fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são propriedade
de suas respectivas empresas. Android é uma marca registrada da Google Inc. Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e Mac são marcas registradas da Apple Inc. A marca e logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Brother está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Especiﬁcações do Hardware:

Conteúdo da Caixa:

Tipo de Fita

DK

Impressoras de E quetas Brother QL-810w

Modos de Operação

Conectada ao PC, ESC/P ou P-touch Template

So ware & Driver do P-touch Editor

Cortador

Automá co

Adaptador de Alimentação AC

Velocidade de Impressão
(e quetas por minuto)

Imprime até 110 e quetas de endereçamento
padrão por minuto com texto em preto a
300 dpi

Cabo USB

Rolos de E queta

Pré-Cortado e Con nuo

Largura Máx. da E queta

62 mm

Largura Máx. da Impressão

59 mm

Comprimento Máx. da E queta

1m

Resolução (dpi)

Até 300 x 600

Impressão em Preto/Vermelho
usando a ﬁta DK-2251

Sim

Rolos de e queta iniciais:
DK-1201 E quetas de Endereçamento Pré-Cortadas (100 e quetas)
DK-2251 Fita Con nua Vermelha/Preta em Papel - 2,4” (62 mm) x 16,4’ (41,6 mm)

Informações de Conﬁguração:
Código UPC

012502646334

Código de Barras ITF

30012502646335

Dimensões da Unidade

12,7 x 14,4 x 22,1 cm (LxAxP)
1 kg

Bateria de Íons de Lí o (Opcional)

Sim

Peso da Unidade

Memória para Transferência
de Dados

99 Modelos (6MB)

Dimensões da Caixa

30,0 x 18,5 x 23,4 cm (LxAxP)

Peso da Caixa

2,5 kg

Interfaces

USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n) ou Wi-Fi Direct

Dimensões da Caixa Master

56,4 x 31,3 x 25,4 (LxAxP)

Peso da Caixa Master

7,5 kg

Quan dade de Caixas Master

3

Código Tarifário / Harmonizado

8443.32.1090

País de Origem

China

^

Especiﬁcações do So ware:
So wares Inclusos

P-touch Editor (Windows® & Mac®), P-touch
Address Book (Windows®), P-touch Update
So ware (Windows® & Mac®), P-touch Editor
Lite LAN (apenasWindows®)

Suplementos de So ware#

Microso ® Word / Outlook® / Excel®

Download de Coleção de E quetas

P-touch Editor

Pronto para Postagem
(apenas USB)*

Sim

Apps para Impressão a Par r
de Disposi vos Móveis▲

Sim, AirPrint® e iPrint&Label

Códigos de Barra

30

Compa bilidade com Arquivos
de Banco de Dados

csv, txt, mdb, xls, Microso ® SQL Server
Database (Windows®) / csv, txt (Mac®)

Sistemas Operacionais°

PC: Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows®
7, Windows Vista®, Server 2008/2012
Mac: OS® X v10.10.5-v10.12

Código de Barras Digitalizável:

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nós nos esforçamos
para assumir a responsabilidade, agir com respeito e tentar fazer
uma diferença positiva para ajudar a construir uma sociedade onde
o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado. Nós chamamos esta
abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* É necessário inscrição no serviço pbSmartPostage™, conexão à internet e rolo de etiquetas postais. O serviço pbSmartPostage™ é compatível apenas com o Windows®
e é necessária uma conexão USB.
^ Devem ser adquiridos separadamente.
# Apenas para Windows®.
° Faça o download do Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com.
▲ Requer conexão com uma rede Wi-Fi. Visite www.connectprintshare.com para detalhes, disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
As imagens são apenas para fins ilustrativos. A impressão final (como de fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são propriedade
de suas respectivas empresas. Android é uma marca registrada da Google Inc. Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e Mac são marcas registradas da Apple Inc. A marca e logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Brother está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Junho/2017

ETIQUETAS

PRÉ-CORTADAS*

Número
Descrição
do Item
E quetas de Papel:

Usos

Tamanho da E queta

Cores

E quetas
por Rolo

DK-1201

Endereço Padrão

Endereços postais, envelopes comuns, pastas, pequenos pacotes e outros

1,1” x 3,5” (29 mm x 90,3 mm)

Preto no Branco

400

DK-1202

Remessa

Endereços em envelopes comuns, pastas, pacotes médios, caixas de armazenamento e outros

2,4” x 3,9” (62 mm x 100 mm)

Preto no Branco

300

DK-1203

Pasta de Documento

Pastas de documentos

0,66” x 3,4” (17 mm x 87,1 mm)

Preto no Branco

300

DK-1204

Mul uso / Endereço de Devolução

Envelope com endereços de devolução

0,66” x 2,1” (17 mm x 54,3 mm)

Preto no Branco

400

DK-1208

Endereço Grande

Pastas de documentos, envelopes comuns, pastas, caixas de armazenamento

1,4” x 3,5” (38 mm x 90,3 mm)

Preto no Branco

400

DK-1209

Endereço Pequeno

Endereços postais, envelopes comuns, pastas, pequenos pacotes e outros

1,1” x 2,4” (28,9 mm x 62 mm)

Preto no Branco

800

DK-1218

Arredondada

Grandes amostras de microscópio

0,94” de diâmetro (24 mm)

Preto no Branco

1000

DK-1219

Arredondada

Pequenas amostras de microscópio

0,47” de diâmetro (12 mm)

Preto no Branco

1200

DK-1221

Quadrada

Grandes amostras de microscópio

0,9” quadrada (23 mm)

Preto no Branco

1000

DK-1234#

E queta Adesiva para Crachá

Nome no crachá de visitantes ou par cipantes

2,3” x 3,4” (60 mm x 86 mm)

Preto no Branco

260

DK-1240^

Mul uso Grande

Endereços em envelopes comuns, pastas, pacotes grandes, caixas de
armazenamento e outros

1,9” x 4” (50,5 mm x 101 mm)

Preto no Branco

600

DK-1241^

Remessa Grande

Endereços em envelopes comuns, pastas, grandes pacotes, caixas de
armazenamento e outros

4” x 6” (101 mm x 152 mm)

Preto no Branco

200

Adesivo Removível

E quetas MRD/segurança alimentar removíveis

2,1” x 1,1” (54 mm x 29 mm)

Preto no Branco

800

E quetas para CD

2,2” de diâmetro (58,2 mm)

Preto no Branco

100

◊~

DK-3235

E quetas em Filme:
DK-1207

E queta para CD/DVD

Fitas de Comprimento Contínuo *
Fitas em Papel
DK-2251◊

Duas Cores

Preços, faixas, crachás, e quetas GHS, sinalizações de segurança, alertas de alergia

DK-2205

Largura Grande

Endereços em envelopes comuns, pastas, pacotes médios, caixas de
armazenamento e outros

DK-2210

Largura Média

Lombada de pastas, cartões postais, envelopes comuns, pequenos pacotes e outros

DK-2214

Largura Estreita

Lombada de ﬁtas de vídeo, pastas de arquivo

2.4” x 50” (62 mm x 15,2 m)

Vermelho/Preto
no Branco

—

2,4” x 100’ (62 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

—

1,1” x 100’ (29 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

—

0,47” x 100’ (12 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

—
—

DK-2223

Largura Grande

Endereços em envelopes comuns, pastas, pacotes médios e outros

2,0” x 100’ (50 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

DK-2225

Largura Média

Endereços em envelopes comuns, pastas, pequenos pacotes, cartões postais e outros

1,5” x 100’ (38 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

—

DK-2243^

Largura Extra-Grande

Endereços em envelopes comuns, pastas, caixas de armazenamento, grandes pacotes,
banners, faixas

4” x 100’ (101 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

—

DK-N5224

Largura Grande

Não adesivo, para crachás

2,1” x 100’ (54 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

Aprox. 333 e quetas

Fitas em Filme
DK-2211

Média (Branca)

Caixas de armazenamento, faixas, displays

1,1” x 50’ (29 mm x 15,2 m)

Preto no Branco

—

DK-2212

Larga (Branca)

Caixas de armazenamento, faixas, displays

2,4” x 50’ (62 mm x 15,2 m)

Preto no Branco

—

Faixas grandes para vitrines e envelopes grandes

2,4" x 50’ (62 mm x 15,2 m)

Preto em Fundo
Transparente

—

Caixas de armazenamento, faixas, displays

2,4" x 50’ (62 mm x 15,2 m)

Preto no Amarelo

—

DK-2113

Larga (Transparente)

DK-2606

Larga (Amarela)

Fitas em Papel Removíveis

~

DK-4205

Larga (Branca)

Crachás, caixas de armazenamento

2,4” x 100’ (62 mm x 30,4 m)

Preto no Branco

—

DK-4605

Larga (Amarela)

Crachás, caixas de armazenamento

2,4” x 100’ (62 mm x 30,4 m)

Preto no Amarelo

—

* Devem ser adquiridos separadamente.
^ Suprimentos DK em 4 grandes formatos são compa veis apenas com as impressoras de e quetas Brother QL-1050/1050N/720NW.
# Compa vel com as impressoras de e quetas Brother QL-700/710W/720NW.
~ As e quetas adesivas removíveis podem ser facilmente removidas das super cies comuns, lisas e planas.
◊ Para uso com as impressoras de e quetas QL-800, QL810W, e QL-820NWB.
As imagens são apenas para fins ilustrativos. A impressão final (como de fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são propriedade
de suas respectivas empresas. Android é uma marca registrada da Google Inc. Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e Mac são marcas registradas da Apple Inc. A marca e logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Brother está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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