příležitost

Brother

Tiskárny štítků
Společnost Brother doplnila svůj sortiment tiskáren štítků o další, v pořadí
již třetí řadu TD. Reaguje tím na zvýšenou poptávku firem po tiskárnách,
které umožňují tisk na upravitelné štítky jiných výrobců.
Tiskárny TD jsou určeny pro zákazníky, kteří tisknou větší série
štítků a potřebují minimalizovat provozní náklady na tisk.
Brother vyvíjí technologie tisku štítků již více než 20 let. Oba modely TD-4000 a TD-4100N využívají při tisku technologii přímého
termotisku. Tiskárny nabízejí možnost tisku vysoce kvalitních štítků
šířky až 102 mm, při rychlosti tisku až 110 mm/s, o libovolné délce
od 25 mm až do 3 m. Rozlišení tisku je 300 dpi. Praktickým vybavením je automatický odstřih pro dosažení rovného řezu štítku bez
nežádoucího roztřepení.

Integrovaná síťová karta
a bezplatný grafický software

TD-4100N nabízí spolehlivý způsob připojení tiskárny štítků přes
drátovou síť prostřednictvím síťového portu 10/100 Base TX. Síťové
připojení poskytuje možnost tisknout na jedné tiskárně z libovolného
počtu počítačů. Pokud je nutné rychle tisknout větší množství kopií, lze zvolit funkci Distribuovaný tisk v tiskovém ovladači a úloha
bude automaticky zaslána na dvě nebo více připojených tiskáren,
čímž lze zvýšit efektivitu tisku.
Společnost Brother dodává ke svým PC tiskárnám štítků bezplatný nelicencovaný grafický program, tzv. P-touch Editor. Jde o dobře
propracovaný DTP program pro návrh a editaci štítků. PT Editor
umožňuje vkládat obrázky, kliparty, symboly, snímky z obrazovky,
čárové kódy (1D, 2D) nebo například připojovat databázové programy.
Program je také kompatibilní s Microsoft Office. Samozřejmostí pro
TD-4100N je také kompatibilita s BRAdmin, což je software, který
umožňuje správu všech síťových zařízení Brother.

Spotřební materiál

Jak již bylo zmíněno, tiskárny Brother tisknou na role Brother RD
nebo na termopapír jiného výrobce.
V nabídce spotřebního materiálu Brother jsou čtyři role předdefinovaných formátů štítků a jedna kontinuální role 102 mm/44,3 m.
Použití rolí Brother RD zaručuje vysokou kvalitu tisku a zesílenou
ochranu vůči skvrnám i otěru.

Proč prodávat tiskárny štítků Brother TD:

individuální přístup a pomoc výrobce při prodeji
(technická podpora, zápůjčka zařízení…);
pomoc výrobce při výběrových řízeních;
kvalitní produkty s minimální poruchovostí;
menší konkurence v tomto segmentu tiskáren.

Argumenty pro koncového zákazníka:

Příklady použití

Použití tiskáren štítků TD se nabízí všude tam, kde je potřeba značit pružně, efektivně a kvalitně. Z trhu je známá celá řada aplikací,
níže uvádíme nejčastější:
poštovní a adresní štítky;
barcode (čárový kód);
označení regálů a pracovních ploch;
označení zboží a materiálu;
identifikace balíků a palet;
zdravotní karty a průkazy;
přístupové/identifikační karty;
odběry a vzorky pro laboratoře;
zdravotní a laboratorní materiál.
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snížení provozních nákladů na tisk při větších sériích štítků;
kvalitní produkty s minimální poruchovostí a s rozšířenou
zárukou na 3 roky;
kvalita tisku (v případě tisku na originální spotřební materiál
Brother);
snadná instalace a obsluha;
bezplatný software;
lokalizace softwaru do češtiny;
spolehlivost.
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