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Ngày 17/9/2014, Công ty TNHH Brother International Việt Nam sẽ tổ chức buổi lễ ra
mắt hai sản phẩm máy in nhãn P-Touch PT-E550W & PT-P750W mới trong lĩnh vực
Điện, Viễn thông & IT tại thị trường Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại khách sạn
Nikko Saigon với sự tham dự của đại diện Brother, đại diện NSP – nhà phân phối
chính thức sản phẩm máy in nhãn P-Touch tại thị trường Việt Nam cùng đông đảo
khách hàng của Brother & NSP.

  

PT-E550W & PT-P750W là các sản phẩm máy in nhãn cầm tay đầu tiên của Brother
hỗ trợ tính năng kết nối wifi đến các thiết bị sử dụng hệ điều hành Window, iOS, Mac
& Android, một thiết kế đặc biệt để mở rộng phạm vi thi công cho các nhà thầu
chuyên nghiệp.

  

Theo Brother, với PT-E550W & PT-P750W, người sử dụng có thể tải về và lưu trữ các
tập tin, cơ sở dữ liệu từ máy tính bảng, smartphone hoặc từ PC để in một lần cho cả
dự án hoặc in rời từng nhãn tùy theo yêu cầu tại công trình. Cả hai sản phẩm đều hỗ
trợ in nhãn có độ rộng lên đến 24 mm và những ứng dụng khác với khả năng cắt
nhãn tự động bằng lưỡi dao đôi. Brother cho biết, các sản phẩm này được thiết kế
đặc biệt như một lựa chọn thay thế cho hệ thống in nhãn dạng tờ truyền thống và
hướng đến các nhà thi công cơ sở hạ tầng lớn hơn.

  

Cả hai sản phẩm trên sẽ được cung cấp cho thị trường Việt Nam thông qua NSP –
nhà phân phối chính thức của Brother trong lĩnh vực Viễn thông & IT. NSP hiện là
một trong những nhà cung cấp các sản phẩm/giải pháp hạ tầng hệ thống mạng
hàng đầu tài thị trường Việt Nam. Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được cập nhật
tại www.brother.com.vn

  

Một số tính năng nổi bật của PT-E550W & PT-P750W:
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  PT-E550W        -  Kết nối Wi-Fi      -  Kết nối và in nhãn từ dữ liệu       -  Cắt tự động & half-cut      -  Sử dụng pin sạc        

  PT-P750W        -  Kết nối Wi-Fi      -  Kết nối NFC      -  Cắt tự động & half-cut      -  Sử dụng pin sạc      Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:    
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