
PT-P750W

Rotulador Eletrônico Portátil
com Wireless

• Compartilhe uma única impressora para

diversos usuários

• Compatível com Windows, Mac e Linux

• Imprima diretamente do seu dispositivo móvel

• Software com interface amigável

• Comunicação NFC* 

Com o PTP750W, você cria etiquetas laminadas 
profissionais duráveis de até 24mm, através de 
seu computador(P-Touch Editor) ou dispositivo 
móvel (Iprint&Label).

Tenha velocidade, conectividade e facilidade ao 
seu alcance.

FITAS QUE COLAM.



Fitas Laminadas P-Touch – Feitas para durar
As fitas laminadas TZe da Brother estão disponíveis em diversas cores, tamanhos e modelos.

A tinta de transferência térmica é colocada entre duas camadas protetoras de PET (filme de polietileno) deixando a fita

resistente a diversos tipos de superfície e condições extremas, como altas temperaturas (de -80º C até +150º C),

produtos químicos, líquidos, abrasão e luz solar.

Resistentes
à àgua

Resistentes
a temperaturas
extremas àgua

Resistentes
à abrasão

Não
desbota

Resistente a
produtos
químicos

Laminadas Facilmente
destacável

Força
adesiva

FITAS

TESTADAS
AO EXTREMO



O PT-P750W possui diversas opções de conectividade, que o tornam a escolha ideal para 
ambientes de trabalho de multiusuário.
O PT-P750W é um rotulador fácil de usar, que permite que vários usuários se conectem por meio de uma rede sem fio, 
imprimindo a partir de dispositivos móveis iOS Apple® e Android™, ou conectando a praticamente qualquer computador no 
escritório. Com suas conexões via Wifi e USB e comunicação NFC, o PTP750W se adequa a inúmeros ambientes de trabalho, 
de escritórios até indústria. Utilizando o P-Touch Editor ou o aplicativo Iprint&Label, ele é ótimo para impressões sequenciais e 
de alto volume, já que possui impressão de até 30 mm por segundo e cortador automático de meio corte ou corte completo, 
gerando economia de tempo e dinheiro.

Other Features

Múltiplas opções de alimentação
Use o adaptador AC (incluso) quando 
utilizar a unidade em uma mesa. Para 
usar de forma portátil, o rotulador aceita 
6 pilhas AA (não inclusas) ou bateria de 
íons de lítio (não inclusas).

Conectvidade flexível 
Vários usuários podem se conectar 
ao PT-P750W através de uma rede 
sem fio 802.11b/g/n ou conectá-lo 
através do cabo USB incluso.

Impressão a partir de
dispositivos móveis

Instale o aplicativo da Brother 
iPrint&Label no seu dispositivo móvel 

compatível com IOS Apple ou Android, 
disponível gratuitamente.

Software gratuito
Software gratuito para edição das 
etiquetas (P-Touch Editor). Nele, é 

possível imprimir planilhas, logos, imagens 
e muito mais, além disso, possui layouts 

pré-definidos que podem ajudar a otimizar 
seu tempo.

Mais opções de desenho
Aceita fitas de diversos tamanhos (3,5, 

6, 9, 12, 18 e 24mm) e de diversos 
modelos: padrão, flexível, com super 

cola, decorativa e de cetim. 

Ótimo para desenvolvedores
Com funcionamento em uma plataforma 
de desenvolvimento de código aberto, é 
fácil para os desenvolvedores de aplicativos 
integrar a impressão de etiquetas em seus 
aplicativos iOS e Android.

Impressão super-rápida
O PT-P750W oferece velocidades 
de impressão de até 30 mm por 
segundo.



P-touch Editor Lite (Windows/Mac) 

Usa todas as fontes TrueType 
Usa todas as fontes TrueType 
Dimensionável 
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Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, 
Windows Server® 2008/2008 R2, Microsoft® 
Windows Server® 2012/2012 R2 
Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

PT-P750W
Ajuda a organizar o seu local de trabalho com etiquetas claras, de alta qualidade e duráveis. Materiais de escritório, pastas de arquivo, 
bandeirola, ativos da empresa, estantes, identificação de peças e sinalização personalizada são apenas algumas das muitas aplicações.

Se você necessita de uma ou várias etiquetas de cada vez, o PT-P750W ajudará a garantir que o seu trabalho diário seja realizado com a 
eficiência necessária. Com a grande variedade de larguras de fitas e cores disponíveis, tenha certeza que encontrou o rotulador adequado 
para as suas necessidades.
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Especificações Técnicas

Hardware

Características do Software

Largura máxima 
da fita 
Memória embutida 
Cortador de fita
Velocidade máxima
de impressão 
Resolução máxima
de impressão 
Altura máxima de 
impressão 
Fonte de
alimentação 
 
Interface 
Certificação
ENERGY STAR®

24mm 
 
Não 
Automática (meio corte e corte total) 
20mm/s (com a bateria de íons de lítio recarregável7)
30mm/sec. (com o adaptador CA incluso) 
180 dpi (Máx. 180x360 dpi) 
 
18,0 mm 
 
Adaptador CA (incluso)
Bateria de íons de lítio recarregável (opcional)
6 pilhas AA (opcionais) 
USB, Wi-Fi WLAN (802.11 b/g/n), NFC3, Wi-Fi Direct 
Sim

Software 
Incorporado 
Fontes 
Estilos de fonte 
Tamanhos 
Máx. de linhas
de impressão 
Número de 
símbolos 
Número de 
molduras
Numeração 
Automática 
Impressão em série 
Impressão vertical 
Impressão em 
espelho 
Formatos 
automáticos 
Download de 
modelos da Nuvem 
para o P-touch 
Editor

Impressão de 
código de barras
Banco de dados de 
impressão 
Sistemas 
operacionais

Suporte para NFC 
“Toque para
conectar”

3 

Suporta impressão 
de dispositivos 
móveis 
Disponibilidade de 
kit desenvolvimento 
de software (SDK)

Sim 

 
Sim (iPrint&Label) 

 
Sim (Windows

®

, iOS
®

, and Android
™

)

Rotulador PT-P750W
Fita inicial laminada TZe padrão preto sobre branco, 
24mm (4m de comprimento)
Adaptador CA
Cabo USB
Guia do Usuário

Adaptador CA AD-E0001 (incluso)
Bateria de íons de lítio recarregável BA-E0001 
(opcional)

◊ Usando o P-touch Editor Lite 

1. Requer conexão à rede sem fio, bem como o download gratuito do app Print&Label Brother para

a impressão sem fio do seu dispositivo móvel Apple iOS ou Android.

2.Compatível com Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2, e Mac OS X v10.7.5, 

10.8x, 10.9x. Todos os softwares de design e drivers disponíveis para o download gratuito em support.brother.com.

3.Veja uma lista de dispositivos móveis compatíveis em brother-usa.com/nfc.

4.Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) disponíveis para os sistemas Windows, iOS e Android.

5.Impressão móvel não suportada com o uso de pilhas AA.

6.Usando o adaptador CA.

7. Vendido separadamente.

8.Os softwares Windows/Mac e os drivers estão disponíveis para o download gratuito.

9.Impressão de banco de dados somente para Windows.

10.Requer conexão à Internet.

11.Requer a instalação da versão completa do software P-touch Editor. Os softwares Windows®/Mac e os drivers estão disponíveis para

o download gratuito.

Etiquetas para organizar e identificar Etiquetas para uso profissional Etiquetas para proteger seus ativos

Mobile Device Printing

Conteúdo da Caixa

Accessórios

Contato:


