
PROFESIONÁLNÍ 
TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

● Jednoduchá obsluha
● Profesionální výsledky 
● Tvorba štítků libovolné velikosti
● Kompatibilní s aplikacemi
 Word/Excel/Outlook
● Součástí dodávky je software
 pro návrh štítků



Potřeba výroby štítků

Výzkumy ukazují, že v průměru 
strávíme 6 týdnů pracovního roku 
hledáním nesprávně uložených 
informací, a to stojí každoročně 
podniky v Evropě miliardy.
Profesionální tiskárny štítků Brother usnadňují 
práci úředníkům, správcům, skladníkům, účetním, 
manažerům a všem, kteří chtějí mít ve věcech 
pořádek.

 1  Profesionální image 
Zřetelně označené dokumenty a položky mají 
jasný a snadno čitelný vzhled, který pomáhá 
vytvářet profesionální image při komunikaci se 
zákazníky, klienty a spolupracovníky. 

 2 Vyšší produktivita práce
Strukturované, organizované a efektivní 
pracovní prostředí zvyšuje produktivitu výkonu 
a pomáhá růst vašemu podnikání. Usnadněte si 
práci zřetelně označenými dokumenty
a položkami. 



Jednoduše profesionální

Snadné použití, profesionální výsledky
Tiskárny štítků Brother QL nabízejí snadný tisk štítků 
profesionálního vzhledu se širokou škálou využití. 

Vytvářejte štítky libovolných velikostí
Stačí vložit roli štítků, které se dodávají v mnoha 
různých šířkách. Zvolte si délku štítku, až do jednoho 
metru. Vytvořte štítek a vytiskněte jej. Integrovaná 
jednotka odstřihu odřízne štítek na požadovanou 
velikost.

Tisk štítku na jedno kliknutí
Rychlý tisk adresních štítků z aplikací Microsoft Word, 
Excel a Outlook. Jen vyberte adresu a klikněte na 
tlačítko na Panelu nástrojů, nebo použijte dodaný 
software pro editování, návrhy a tisk štítků.

Žádné vyplýtvané nebo nesprávně vytištěné 
štítky
Každá role štítků je dodána na cívce, která obsahuje 
vodítka role. Tím je zajištěno, že štítek je vždy 
nainstalován správně a tiskárna zná jeho přesnou 
velikost. 

Nedochází k potížím se zarovnáním, které se 
vyskytují u tradičních tiskáren. Ať už tisknete jeden 
anebo stovku štítků - řada tiskáren Brother QL zajistí, 
aby byl každý štítek dokonale vytištěn, kus za kusem.



Jednoduše profesionální

Před Poté

Štítky na pořadače
Kontinuální štítky Brother se dodávají v různých šířkách, 
takže snadno vytvoříte správnou velikost štítku pro svůj 
archivační systém. Díky tomu pak snadno najdete tu 
správnou složku!

Štítky na CD/DVD
Originální vzhled budou mít CD se speciálními štítky 
na CD/DVD Brother s definovanou velikostí. Úhledně 
vytištěný text se čte snáze než rukou psaný popis.

Adresní a přepravní štítky
Adresní a přepravní štítky různých velikostí dodají 
profesionální úpravu odchozí poště vaší společnosti.

Dokumentace
Efektivnějšího výsledku dosáhnete označením 
dokumentace a projektových materiálů s příslušnými 
informacemi, např. fáze projektu, podrobné informace 
o klientovi nebo datum dokončení úkolu. V ukázce jsme 
použili 24 mm oblý štítek a malý adresní štítek. Můžete 
si však vytvořit vlastní variantu, stačí použít štítek 
předdefinované velikosti anebo kontinuální štítky.

Štítky Brother DK jsou určeny pro různá použití. Nechte se inspirovat
z následujících příkladů:



Profesionální tiskárna štítků QL–560

Začněte tvořit štítky
profesionálního vzhledu
     
Profesionální tiskárna štítků QL–560 je dokonalým 
řešením pro ty, kteří se štítkováním začínají. 
Jedná se o rychlou, univerzální tiskárnu štítků pro 
kancelář, domácnost nebo jiné profesionální použití. 

Snadno se připojuje prostřednictvím rozhraní USB
k počítači PC nebo Mac. Tiskne vysoce kvalitní 
štítky, od jmenovek a dělicích štítků až po nápisy
a přepravní štítky.

Díky integrované automatické jednotce odstřihu 
můžete používat štítky v kontinuálních rolích
a odstřihovat je na požadovanou velikost od
25 mm do 1 m. Vždy dosáhnete čistě odstřižené 
hrany. Jednoduše lze vytvořit štítek téměř jakékoliv 
velikosti, bez nutnosti výměny zásobní role!

Přehled vlastností QL–560

Rychlost a efektivita - tisk až 56 štítků za minutu*

Vysoká kvalita - tisk s rozlišením 300 dpi

Univerzální - tiskne štítky až do šířky 62 mm

Profesionální - s integrovanou automatickou jednotkou odstřihu

Snadná obsluha - tisk přímo z aplikací MS Word, Excel nebo Outlook

Nízké provozní náklady
Zdarma - součástí dodávky je software pro návrh štítků
Zdarma - kontinuální role štítků DK šířky 62 mm (8 m)

* Na základě standardních adresních štítků
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Profesionální tiskárny štítků pro kancelářské použití

Profesionální tiskárny štítků QL–570
a QL–580N jsou nejnovější modely 
řady Brother. Kombinací snadného 
použití s vyspělými funkcemi vám 
zpříjemní každodenní práci.

Vysoce kvalitní tisk štítků
Profesionální tiskárny štítků QL–570 a QL–580N se 
svou malou velikostí pohodlně vejdou na pracovní 
stůl hned vedle počítače. Jednoduše je připojíte 
prostřednictvím rozhraní USB k PC nebo Mac. Tisk 
s vysokým rozlišením umožní vytištění kvalitních 
log, obrázků a textu na všechny typy štítků. Snadno 
můžete vytvářet vysoce profesionální štítky pro 
dokumenty, archivy, dělicí záložky, složky, jmenovky, 
značky a další.

Automatická jednotka odstřihu 
Automatická jednotka odstřihu odolná vůči velkému 
zatížení usnadňuje použití tiskáren štítků při 
kontinuálním tisku jakéhokoliv typu štítku, jednoho 
za druhým nebo v malých počtech pro pozdější 
použití. 

Připojení do sítě
Tiskárna QL–580N je také připravena k připojení do 
sítě a umožňuje v každé kanceláři tisk štítků ze stejné 
tiskárny. Každý pracovník tak jistě ocení dokonalou 
organizaci práce - úhledně označené skladové 
prostory, projekty a pracovní plochy.  



Přehled vlastností QL–570 a QL–580N

Profesionální tiskárny štítků QL–570 a QL–580N

Rychlost a efektivita - tisk až 68 štítků za minutu*
Vysoká kvalita - tisk se skvělým rozlišením 300 x 600 dpi
Univerzální - tiskne štítky do šířky 62 mm
Profesionální - s integrovanou automatickou jednotkou odstřihu pro velké 
zatížení
Snadná obsluha - tisk přímo z aplikací MS Word, Excel nebo Outlook
Úspora místa na pracovním stole - nová praktická velikost přístroje
Flexibilita - tiskárna je okamžitě připravena k připojení do sítě, to umožňuje 
sdílet přístroj celou kanceláří (pouze QL–580N)
Nízké provozní náklady:
Zdarma - součástí dodávky je software pro design štítků
Zdarma - 100 x standardní adresní štítek DK 
Zdarma - kontinuální role štítků DK, délka 8 m, šířka 62 mm

* Na základě standardních adresních štítků



Profesionální tiskárny štítků QL–1050 
a QL–1060N jsou navrženy tak, aby 
splnily většinu požadavků na štítkování 
v mnoha průmyslových oborech
a poskytly vám špičková řešení pro 
vaše podnikání. 

Profesionální a všestranné
Tiskněte vysoce kvalitní štítky v celé řadě šířek, 
od pouhých 12 mm až po 102 mm (standardní 
průmyslová velikost pro přepravní štítky). Díky této 
bohaté škále máte vždy po ruce špičkový přístroj 
pro štítkování, a to v každém průmyslovém oboru. 
Modely QL–1050 a QL–1060N tisknou ve vysokém 
rozlišení 300 dpi - kvalitní čárové kódy, loga
a obrázky. 
Rychlost tisku je skvělých 110 mm/s. 

Oba modely jsou standardně vybaveny rozhraním 
USB a sériovým portem RS–232, aby bylo možné 
připojit tiskárny štítků k široké škále zařízení. Model 
QL–1060N také nabízí integrovaný síťový port 
10/100 Base TX s rozšířenými možnostmi webové 
správy, tak budete moci vytisknout své úlohy z více 
počítačů zapojených do sítě na jediné tiskárně štítků. 

Profesionální tiskárny štítků pro průmyslové použití



Profesionální tiskárny štítků QL–1050 a QL–1060N

Přehled vlastností QL–1050 a QL–1060N

* Na základě standardních adresních štítků

Rychlost a efektivita - tisk až 69 štítků za minutu*
Vysoká kvalita - tisk s rozlišením 300 x 300 dpi
Univerzální - tiskne štítky od šířky 12 mm do 102 mm
Profesionální - s vestavěnou automatickou jednotkou odstřihu pro velké 
zatížení
Snadná obsluha - tisk přímo z aplikací MS Word, Excel nebo Outlook
Průmyslové použití - podpora a tisk většiny typů čárových kódů 1D a 2D
Flexibilita - připravena pro zapojení do sítě, dokonalé řešení pro sdílení a tisk 
přímo z počítače (pouze model QL–1060N)
Nízké provozní náklady
Zdarma - součástí dodávky je software pro návrh štítků
Zdarma - 40 x velké přepravní štítky DK (102 mm x 152 mm) 
Zdarma - nekonečná role štítků DK, délka 8 m (šířka 62 mm)

69102 mm
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Zvolte své štítky

Štítky s předvolenou velikostí

Kontinuální role štítků



Zvolte si své štítky

Štítky s předvolenou velikostí 

Papír
1 DK-11208 | 400/role 38 mm x 90 mm
2 DK-11201 | 400/role 29 mm x 90 mm
3 DK-11209 | 800/role 29 mm x 62 mm
4 DK-11204 | 400/role 17 mm x 54 mm
5 DK-11203 | 300/role 17 mm x 87 mm
6 DK-11202 | 300/role 62 mm x 100 mm
7 DK-11218 | 1000/role ø 24 mm
8 DK-11219 | 1200/role ø 12 mm
9 DK-11221 | 1000/role 23 mm x 23 mm
10 DK-11240 | 600/role 102 mm x 51 mm*
11 DK-11241 | 200/role 102 mm x 152 mm*

Fólie
12 DK-11207 | 100/role ø 58 mm

* QL-1050 a QL-1060N

Kontinuální role štítků 

Papír
13 DK-22243 | 102 mm x 30,48 m*
14 DK-22205 | 62 mm x 30,48 m
15 DK-22223 | 50 mm x 30,48 m
16 DK-22210 | 29 mm x 30,48 m
17 DK-22214 | 12 mm x 30,48 m

Vyjímatelný papír 
18 DK-44605 | 62 mm x 30,48 m
19 DK-44205 | 62 mm x 30,48 m

Fólie 
20 DK-22212 | 62 mm x 15,24 m
21 DK-22211 | 29 mm x 15,24 m
22 DK-22606 | 62 mm x 15,24 m
23 DK-22113 | 62 mm x 15,24 m



Program pro návrhy štítků

Přímý tisk štítků se snadno 
ovladatelným softwarem Brother

Součástí balení všech tiskáren štítků Brother je 
komplexní software pro návrh štítků - zcela zdarma! 
Velmi snadno se používá a je vhodný pro začátečníky 
i odborníky. Výkonný software Brother vám umožňuje 
vytvářet jednoduché štítky a rovněž navrhovat štítky 
s rafinovanými detaily - s tabulkami, logy, čárovými 
kódy, automatickým časem a datem i mnoha dalšími 
prvky. 

Režim přichycení

Nejjednodušší dostupné řešení pro tisk štítků 
profesionálního vzhledu.

 1  Napište požadovaný text štítku do  
 funkce Přichycení

 2  A kliknutím vytiskněte!

To je vše, neboť štítky profesionálního vzhledu se 
vytvářejí rychle a snadno.  



Software P–touch Editor 

Expresní režim

Společnost Brother ví, že bývá upřednostňován tisk 
uzpůsobeného štítku s rámečky, obrázky, snímky 
obrazovky, logy nebo podobnými prvky, které zaručí 
dokonalý a profesionální vzhled. Tento typ štítků 
snadno vytvoříte v Expresním režimu softwaru Brother. 
Uživatelsky snadný, Expresní režim, umožňuje přístup 
ke všem hlavním funkcím pro vytvoření uzpůsobených 
štítků profesionálního vzhledu.

Profesionální režim

Pro uživatele vyžadující tisk štítků se specifickými 
a velmi idividuálními informacemi - jako např. 
čárovými kódy, tabulkami, pořadovými čísly atd., je 
Profesionální režim tím správným řešením.

Profesionální režim ve srovnání s Expresním režimem 
nabízí rozšířenou řadu funkcí a umožňuje přístup
k rozsáhlé řadě profesionálních funkcí ve 
srozumitelné formě. 



Rychlý tisk Adresních štítků z aplikací 
Microsoft Word, Excel a Outlook v OS 
Windows. 

Většina firem používá Microsoft Office pro vytváření 
dopisů, ukládání často používaných adres nebo 
dalších informací.
 
Když nainstalujete dodaný software pro editaci 
štítků, můžete si vybrat přidání zvláštní ikony „P“ do 
nástrojového panelu aplikací Word, Excel a Outlook.  
Například po napsání dopisu v aplikaci Microsoft 
Word můžete rychle vytisknout adresní štítek ve třech 
snadných krocích:
 

Integrace s balíkem Microsoft Office

Jednoduše zvýrazněte text, 
který se má objevit na štítku

Klikněte na ikonu „P“ na Panelu nástrojů

Štítek se vytiskne ve správné velikosti
a automaticky odřízne
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QL-560
QL-570

QL-580N
QL-1050

QL-1060N
Napájení

Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC
Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC

Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC
Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC

Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC

Rozměry tiskárny
146 mm (š) x 196 mm (h) x 152 mm (v)

134 mm (š) x 208 mm (h) x 141 mm (v)
134 mm (š) x 240 mm (h) x 141 mm (v)

171 mm (š) x 224 mm (h) x 148 
mm (v)

171 mm (š) x 224 mm (h) x 148 mm (v)

Tisková hlava
Přímý termotisk - 300x300 dpi

Přímý termotisk - 300x600 dpi
Přímý termotisk - 300x600 dpi

Přímý termotisk - 300x300 dpi
Přímý termotisk - 300x300 dpi

Maximální rychlost tisku*
90 mm/s - 56 štítků/min

110 mm/s - 68 štítků/min
110 mm/s - 68 štítků/min

110 mm/s - 69 štítků/min
110 mm/s - 69 štítků/min

Maximální šířka štítku
62 mm

62 mm
62 mm

102 mm
102 mm

Maximální výška tisku
59 mm

59 mm
59 mm

98,6 mm
98,6 mm

Maximální délka štítku
1 metr

1 metr
1 metr

3 metry
3 metry

Automatická jednotka 
odstřihu

Výměnná jednotka odstřihu
Integrovaná jednotka odstřihu

Integrovaná jednotka odstřihu
Integrovaná jednotka odstřihu

Integrovaná jednotka odstřihu

Rozhraní
USB 1.1 nebo vyšší specifikace

USB 1.1 nebo vyšší specifikace
USB 1.1 nebo vyšší specifikace
RS-232 9kolíkový konektor D-Sub

USB 1.1 nebo vyšší specifikace
RS-232 9kolíkový konektor D-Sub
Síť (10/100 Base-TX kabelový Ethernet)

USB 1.1 nebo vyšší specifikace
RS-232 9kolíkový konektor D-Sub
Síť (10/100 Base-TX kabelový Ethernet)

 
Systém

ové požadavky – PC
Systém

ové požadavky – M
ac

Operační systém
**

Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®
Podporovaný operační systém

**
Mac OS X 10.3.9 až 10.5.1

Minim
ální taktovací 

frekvence procesoru
Podle doporučení pro specifikaci operačního systém

u
Procesor

PowerPC nebo Intel

Minim
ální velikost operační 

pam
ěti (RAM)

Podle doporučení pro specifikaci operačního systém
u

Minim
ální velikost operační pam

ěti 
(RAM)

Podle doporučení pro specifikaci operačního systém
u

Volný prostor na pevném
 

disku
70 MB nebo více

Volný prostor na pevném
 disku

100 MB nebo více

Rozhraní
Podle jednotlivých specifikací m

odelu (výše)
Rozhraní

Podle jednotlivých specifikací m
odelu (výše) - krom

ě RS-232

Grafická karta
SVGA s m

inim
ální barevnou hloubkou 16 bit

Grafická karta
Více než 256 barev

Ostatní
Jednotka CD-ROM pro instalaci

Ostatní
Jednotka CD-ROM pro instalaci

* Na základě standardních adresních štítků  ** Nejnovější inform
ace o podpoře naleznete na adrese http://solutions.brother.com

PL/CZ/HU/RO/BG/SK/SLO/HR-01.09

Technické údaje v době tisku souhlasí. Brother je registrovaná ochranná značka společnosti Brother Industries Ltd. a názvy výrobků jsou registrovanými ochrannými 
značkami nebo značkami příslušných společností.


