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Dê cor às suas 
etiquetas 

VC-500W  - Impressora de 
etiquetas a cores com 
tecnologia ZINK Zero InkTM



Imprima 
etiquetas a 
cores quando 
necessite e 
sem tinta! 

• Utiliza a Tecnologia de Impressão ZINK Zero-InkTM 
para produzir etiquetas a cores sem tinta!

• Imprime etiquetas desde 9mm até 50mm de largura

• Ligação USB para PC/Mac

• Ligação Wi-Fi para imprimir etiquetas desde 
dispositivos iOS e Android

• Compatível AirPrint para imprimir fotos facilmente 
desde o seu dispositivo iOS

• Software de design de etiquetas para Windows e Mac 
e app para o seu smartphone ou tablet

A compacta impressora de etiquetas 
VC-500W dá-lhe etiquetas a cores sempre 
que necessite desde o seu PC,  Mac, 
smartphone ou tablet.



Desenhe as 
suas etiquetas 
no seu PC ou  
dispositivo 
móvel

Não necessita de 
tinta. 
O rolo de etiquetas 
simplesmente cria 
as cores quando é 
impresso.

iOS /
Android

PC / MacUSB Wi-Fi





PC e Mac

O software de desenho de etiquetas P-touch 
Editor dá-lhe poderosas ferramentas para criar 
a etiqueta ideal para o seu local de trabalho.

• Disponível gratuitamente para transferência 
desde soluitons.brother.com

• Adicione imagens como fotos ou logotipos

• Centenas de cliparts, símbolos e molduras 
incluídos para escolher

• Ligação a base de dados Excel ou 
ficheiros .csv para imprimir facilmente 
multiplas etiquetas com informação variável

• Imprima via USB ou Wi-Fi

Android e iOS

Brother Color Label Editor liga-se à VC-500W 
utilizando a ligação Wi-Fi do seu smartphone 
ou tablet.

• Disponível para transferência desde a Apple 
App Store ou Google Play Store

• Adicione imagens como fotos ou logotipos

• Diversos fundos coloridos, cliparts, 
molduras e tipos de letra para escolher

• Crie, edite e imprima etiquetas coloridas e 
brilhantes desde o seu dispositivo móvel

• Compatível com Apple AirPrint para permitir 
a impressão direta de fotos desde o seu 
rolo de câmera

Color 
Label Editor

Wi-Fi

P-touch
Editor 5

AirPrint

USB Wi-Fi



Cassetes de rolo a 
cores Brother

Disponível em 5 larguras diferentes, os rolos de 
etiquetas a cores Brother utilizam a tecnologia de 
impressão ZINK Zero InkTM para produzir etiquetas a 
cores sem tinteiros ou toners. 

Simplesmente encaixe o rolo na impressora para criar 
etiquetas para diversas aplicações no seu escritório.

Crie etiquetas à medida

CZ-1001 9 mm 5 m

CZ-1002 19 mm 5 m

CZ-1003 19 mm 5 m

CZ-1004 25 mm 5 m

CZ-1005 50 mm 5 m

CK-1000 
Cassete de limpeza

50 mm 2 m

Tipo de Cassete Largura
(mm)

Comp.
(m)



Tecnologia de impressão

Resolução de impressão

Velocidade de impressão (máx.)

Comprimento máximo de impressão

Especificações e funcionalidades

Largura máxima de impressão

Largura de etiquetas

Cortador

Impressão / Consumíveis

Conectividade

Energia

Dimensões / Peso

Conteúdo da caixa

ZINK Zero-InkTM - tecnologia de impressão térmica a cores

313ppp

8mm / segundo

431,8mm

50mm

9, 12, 19, 25, 50mm

Cortador total com função de fácil separação

Ver 2.0 (full speed)

IEEE 802.11b/g/n

Sim

100-240V AC

Adaptador CA externo

113mm (L) x 116mm (P) x 96mm (A)

0.66kg

- VC-500W - Impressora de etiquetas a cores

- CZ-1004 Cassete de rolo de 25mm x 5m

- CK-1000 Cassete de limpeza de 50mm x 2m 

- Adaptador CA 

- Cabo de corrente 

- Cabo USB 

- Documentação

USB

Wi-Fi

AirPrint

Voltagem de entrada

Tipo de adaptador

Dimensões

Peso

Conteúdos



Edificio Brother
Rua da Garagem, 7
2790-078 Carnaxide
Tel: 808 223 000
assistencia.comercial@brother.pt

Brother Iberia, S.L. (Portugal)

www.brother.pt

Todas as especificações estão correctas na altura da impressão e estão sujeitas a alterações. Brother é uma marca registrada da Brother Industries Ltd. Os nomes de produtos da 
marca são marcas registradas ou marcas registradas das suas respectivas empresas. ZINK, o logótipo ZINK, o logótipo Z, ZINK.ZERO INK., ZERO INK, Tecnologia ZINK, papel ZINK, 
hAppy, SMART SHEET, ZINK Motion e todos elementos relacionados são indícios são marcas comerciais da ZINK HOLDINGS LLC.

Contacto:


