PT-70BP
Rotulador eletrônico PT-70 com três fitas M

Rotulador Eletrônico PT-70BP
Com este pack de rotulador com 3
fitas inclusas você organiza facilmente
sua casa, seus arquivos, escritório,
papelaria, estantes e outros itens.

•

Inclui Rotulador PT-70 e três fitas M (M231,
M831 e M931)

•

24 metros de fita iniciais

•

1 estilo de fonte e 71 símbolos

•

Crie etiquetas em segundos

Rotulador Eletrônico PT-70
Aumente sua eficiência garantindo que itens como pastas, prateleiras, armários, potes e até material
escolar estejam claramente identificados com uma fita M da Brother. O PT-70 é portátil e compacto,
sendo ideal para uso no escritório ou em casa. Com uma grande variedade de modelos, tamanhos e
cores de fitas, identificar seus pertences nunca foi tão legal.

Display gráfico
Visualize facilmente os textos
e símbolos e pré-visualize sua
etiqueta antes da impressão.

1 fonte e 71 símbolos
Dê um toque pessoal
às suas etiquetas.

Teclado QWERTY
Teclado QWERTY que facilita a
digitação das suas etiquetas

Design Compacto
Design projetado para
se encaixar facilmente
em suas mãos.

Sobre as fitas M231, M831 e M931

8 metros em cada fita
Cada fita do pack possui
8 metros, totalizando 24 metros,
que garantem uma organização
completa.

Variedade de aplicação
Seja na cozinha, sala ou
escritório, as fitas podem ser
aplicadas em diversos itens para
ajudar na sua organização

Identifique todos seus itens com as fitas M
Em casa, no escritório, na escola, na loja ou em outros locais de trabalho.
Há muitos usos para nossos modelos de fitas M;

Especifícações Técnicas
Hardware

Suprimentos

Velocidade de impressão
Resolução de impressão
Cortador

7,5mm/s
230dpi
Cortador Manual

Fonte de alimentação

4 x pilhas alcalinas AAA (não inclusas),

Tipo de fita

Fitas M de 9mm e 12mm

Tela de LCD

LCD com 8 caracteres

9mm e 12mm

Fitas M

Peso e Dimensões
Dimensões
Peso

9,8cm (L) x 25,9cm (P) x 23,7cm (A)
920g

Software
Fontes embutidas		

1

Tamanho dos caracteres 2 tamanhos
Número de linhas (Máx.) 2 linhas

Itens inclusos
- Rotulador Eletrônico PT-70
- 3 Fitas M (M231, M831 e M931) de
12mm x 8 m
- Guia do usuário

Contato:

/brotheratyoursidebr

As imagens das etiquetas mostradas são apenas para fins ilustrativos e alguns aspectos podem não ser reproduzíveis neste modelo.
As especificações do produto podem estar sujeitas a alterações.
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