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DCP-T510W

MFC-T810W

DCP-T310

DCP-T710W

3-in-1 : Print/Copy/Scan3-in-1 : Print/Copy/Scan

3-in-1 : Print/Copy/Scan

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	10/27	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	หรือ	6/12ppm	(ISO	Print	Speed*)	 

	 	 ความละเอียด	1,200	x	6,000	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 

  FPOT	(First	Print	Out	Time)	14	วินาที	(สี)	8	วินาที	(ขาวดำา)

Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	2.7/5.6	แผ่นต่อนาที	(ISO	Print	Speed**)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	แบบ	interpolated

■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	150	แผ่น	พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง	(Bypass	Tray)
■■ LCD	Display	1	Line	LCD
■■ หน่วยความจำา	128	MB

ราคา  6,790 บา * ราคา  7,490 บา *

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด		10/27	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	หรือ	6/12ppm	(ISO	Print	Speed*)	 

	 	 ความละเอียด	1,200	x	6,000	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร

	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	14	วินาที	(สี)	8	วินาที	(ขาวดำา)

Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	2.7/5.6	แผ่นต่อนาที	(ISO	Print	Speed**)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	แบบ	interpolated

■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	150	แผ่น	พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง	(Bypass	Tray)
■■ LCD	Display	1	Line	LCD
■■ Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	Airprint,	Mopria,Google	Cloud	Print™,	WiFi	Direct
■■ หน่วยความจำา	128	MB

4-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	23/27	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	หรือ	10/12ppm	(ISO	Print	Speed*)	 

	 	 ความละเอียด	1,200	x	6,000	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 

  FPOT	(First	Print	Out	Time)	8.5	วินาที	(สี)	8	วินาที	(ขาวดำา)

Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	6/6	แผ่นต่อนาที	(ISO	Print	Speed**)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	แบบ	interpolated

■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(Automatic	Document	Feeder)	20	แผ่น		
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	150	แผ่น	พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง	(Bypass	Tray)
■■ LCD	Display	1	Line	LCD
■■ Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	Airprint,	Mopria,Google	Cloud	Print™,	WiFi	Direct
■■ หน่วยความจำา	128	MB

■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(Automatic	Document	Feeder)	20	แผ่น		
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	150	แผ่น	พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง	(Bypass	Tray)
■■ LCD	Display	1	Line	LCD
■■ Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	Airprint,	Mopria,Google	Cloud	Print™,	WiFi	Direct
■■ หน่วยความจำา	128	MB

พ�เ  4,190 บา * พ�เ  5,190 บา * ปกติ	4,990 บา * ปกติ	5,490 บา *

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	23/27	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	หรือ	10/12ppm	(ISO	Print	Speed*)	 

	 	 ความละเอียด	1,200	x	6,000	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 

  FPOT	(First	Print	Out	Time)	8.5	วินาที	(สี)	8	วินาที	(ขาวดำา)

Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	6/6	แผ่นต่อนาที	(ISO	Print	Speed**)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	แบบ	interpolated

FAX	 	 แฟกซ์	6	วินาที/แผ่น	/	PC	Fax	ขาวดำา	(เฉพาะส่ง)

0% 0%
6 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

MFC-T910DW
4-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	23/27	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	หรือ	10/12ppm	(ISO	Print	Speed*)	 

	 	 ความละเอียด	1,200	x	6,000	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 

  Automatic	2-sided	Print	ได้ถึงขนาด	A4	

	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	8.5วินาที	(สี)	8วินาที	(ขาวดำา)

Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	6/6	แผ่นต่อนาที	(ISO	Print	Speed**)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	แบบ	interpolated

Fax	 	 แฟกซ์	6	วินาที/แผ่น	/	PC	Fax	ขาวดำา	(เฉพาะส่ง)

ราคา  9,490 บา *

MFC-T910DW
Print/Copy/Scan/FAX

■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(Automatic	Document	Feeder)	20	แผ่น		
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	150	แผ่น	พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง	(Multi-Purpose	Tray)	 

ได้	80	แผ่น	ขนาด	A4
■■ LCD	Display	1.8	นิ้ว	TFT
■■ Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	Airprint,	Mopria,Google	Cloud	Print™,	WiFi	Direct,	 

WebConnect,	Brother	Cloud	Apps,	USB	Direct	Print	(JPEG)
■■ หน่วยความจำา	128	MB

1.8” TFT

0% 0%
6 MONTHS

ราคา  280 บา *ราคา  280 บา * ราคา  230 บา *

BT-6000BK
■■ ขวดน้ำาหมึกสีดำา	สำาหรับเครื่องอิงค์เจ็ท	รุ่น	
DCP-T300	/	DCP-T500W	/	DCP-T700W	/	 
MFC-T800W	(6,000	แผ่น	ประเมินด้วยวิธีการ 
ของบราเดอร์	โดยใช้การทดสอบในรูปแบบ
มาตรฐาน	ISO	24712)

BT-D60BK
■■ ขวดน้ำาหมึกสีดำา	สำาหรับเครื่องอิงค์เจ็ท	รุ่น	
DCP-T310	/	DCP-T510W	/	DCP-T710W	/	
MFC-T810W	/	MFC-T910DW	/	HL-T4000DW	/	
MFC-T4500DW	(6,500	แผ่น	ประเมินด้วยวิธีการ
ของบราเดอร์โดยใช้การทดสอบในรูปแบบมาตรฐาน	
ISO	24712)

BT-5000C/M/Y
■■ ขวดน้ำาหมึกสีฟ้า,	สีชมพู,	สีเหลือง	สำาหรับเคร่ืองอิงค์เจ็ท	รุ่น	DCP-T300	/	 
DCP-T500W	/	DCP-T700W	/	MFC-T800W	/	DCP-T310	/	DCP-T510W	/	 
DCP-T710W	/	MFC-T810W	/	MFC-T910DW /	HL-T4000DW	/	 
MFC-T4500DW	(5,000	แผ่นประเมินด้วยวิธีการของบราเดอร์	 
โดยใช้การทดสอบในรูปแบบมาตรฐาน	ISO	24712)

หมายเหต •		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
 •		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

  *ISO	Print	Speed:	ISO/IEC	24734	www.brother.co.th/rd/printspeed
**ISO	Print	Speed:	ISO/IEC	24735	www.brother.co.th/rd/printspeed

เมื่อซื้อสินค�าตั้งแต�
1ก.ค. - 30ก.ย.นี้

รับประกัน 2 ป�* หร�อ 30,000 แผ�น  (แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน)

เ พาะร�น - 310, - 10
*การรับประกัน 2 ป� ต�องลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวัันที่ซื้อ เง�่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ� อ�านเพ��มเติมที่หน�า 31

เมื่อซื้อสินค�าตั้งแต�
1ก.ค. - 30ก.ย.นี้

รับประกัน 2 ป�* หร�อ 0,000 แผ�น  (แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน)

เ พาะร�น - 10 , - 10 , - 10
*การรับประกัน 2 ป� ต�องลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวัันที่ซื้อ เง�่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ� อ�านเพ��มเติมที่หน�า 31
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พ�เ  22,990 บา * ปกติ	24,990 บา *

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	27/35	แผ่นต่อนาที	
	 	 (Fast	Mode)	หรือ	20/22ppm	
	 	 (ISO	Print	Speed*)	ขนาด	A4	
	 	 ความละเอียด	1,200x4,800	dpi,
	 	 หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 
  Auto	2-sided	print	ได้ถึงขนาด	A3,		 	
	 	 สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด	A3	
	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	6	วินาที 
  รองรับการพิมพ์ผ่าน	NFC	
	 	 (Near	Field	Comunication)	
Fax	 	 แฟกซ์	3	วินาที/แผ่น	
	 	 สามารถส่งแฟกซ์ได้ถึงขนาด	A3
Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	9/12	แผ่นต่อนาที		  
	 	 (ISO	Print	Speed) 
	 	 สามารถสำาเนาได้ถึงขนาด	A3	
  2-sided	copy	ได้ถึงขนาด	A3
Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	
	 	 แบบ	interpolated	สามารถสแกนได้ถึงขนาด	A3
PC	Fax	 รับและส่ง	(Macintosh	ได้เฉพาะส่งเท่าน้ัน)
Direct	Print	 USB	Flash	Memory	(JPEG)

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	27/35	แผ่นต่อนาที	 
	 	 (Fast	Mode)	หรือ	20/22ppm	
	 	 (ISO	Print	Speed*)	ขนาด	A4	
	 	 ความละเอียด	1,200x4,800	dpi,	
	 	 หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 
  Auto	2-sided	print	ได้ถึงขนาด	A4,	 
	 	 สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด	A3	
	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	6	วินาที
Fax	 	 แฟกซ์	3	วินาที/แผ่น
Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	9/12	แผ่นต่อนาที	 
	 	 (ISO	Print	Speed**)
  2-sided	copy	ได้ถึงขนาด	A4
Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi		
	 	 แบบ	interpolated
PC	Fax	 รับและส่ง	(Macintosh	ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct	Print	 USB	Flash	Memory	(JPEG)

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	27/35	แผ่นต่อนาที	 
	 	 (Fast	Mode)	หรือ	20/22ppm	
	 	 (ISO	Print	Speed*)	ขนาด	A4	
	 	 ความละเอียด	1,200x4,800	dpi,	
	 	 หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร
  Auto	2-sided	print	ได้ถึงขนาด	A4,	
	 	 สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด	A3	
	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	6	วินาที
Fax	 	 แฟกซ์	9	วินาที/แผ่น
Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	9/12	แผ่นต่อนาที	
	 	 (ISO	Print	Speed**)
  2-sided	copy	ได้ถึงขนาด	A4
Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	
	 	 แบบ	interpolated
PC	Fax		 รับและส่ง	(Macintosh	ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct	Print	 USB	Flash	Memory	(JPEG)

MFC-J2330DW MFC-J2730DW MFC-J3930DWMFC-J3530DW

ราคา  7,990 บา *

ราคา  16,990 บา *

6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print 6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print 6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print

6-in-1:	Print	/	Fax	/	Copy	/	Scan	/	PC	Fax	/	Direct	Print

6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print

■■ จอ	LCD	Display	2.7	นิ้ว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	50	แผ่น
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	250	แผ่น	 
ได้ถึงขนาด	A3	พร้อมช่องใส่กระดาษ 
ด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง	(Bypass	Tray)

■■ WiFi	Direct	Print,	Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	
Apple	AirPrint,	Mopria,	Google	Cloud	Print™

■■ หน่วยความจำา	128	MB

■■ จอ	LCD	Display	3.7	น้ิว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	50	แผ่น
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	250	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3	
และถาดกระดาษด้านล่างรองรับได้	250	แผ่นได้ถึงขนาด	A3	
พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง	(Multi-Purpose	Tray)	ได้	
100	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3

■■ WiFi	Direct	Print,	Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	
Apple	AirPrint,	Mopria,Google	Cloud	Print™

■■ หน่วยความจำา	256	MB

พ�เ  8,990 บา * พ�เ  14,990 บา * พ�เ  16,990 บา * 
ปกติ	9,990 บา * ปกติ	15,990 บา * ปกติ	17,990 บา *

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำาสูงสุด	27/35	แผ่นต่อนาที	 
	 	 (Fast	Mode)	หรือ	20/22ppm	
	 	 (ISO	Print	Speed*)	ขนาด	A4	
	 	 ความละเอียด	1,200x4,800	dpi,
	 	 หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร 
  Auto	2-sided	print	ได้ถึงขนาด	A3, 
	 	 สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด	A3	
	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	6	วินาที
Fax	 	 แฟกซ์	3	วินาที/แผ่น	
  สามารถส่งแฟกซ์ได้ถึงขนาด	A3
Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	9/12	แผ่นต่อนาที	 
	 	 (ISO	Print	Speed) 
	 	 สามารถสำาเนาได้ถึงขนาด	A3  
	 	 2-sided	copy	ได้ถึงขนาด	A3
Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	
	 	 แบบ	interpolated	สามารถสแกนได้ถึงขนาด	A3
PC	Fax	 รับและส่ง	(Macintosh	ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct	Print	 USB	Flash	Memory	(JPEG)

■■ จอ	LCD	สี	ขนาด	2.7	นิ้ว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	50	แผ่น
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	250	แผ่น  
ได้ถึงขนาด	A3	พร้อมช่องใส่กระดาษ 
ด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง(BypassTray)

■■ WiFi	Direct	Print,	Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	
AirPrint,	Mopria,	Google	Cloud	Print™

■■ หน่วยความจำา	128	MB

■■ จอ	LCD	สี	ขนาด	3.7	น้ิว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	50	แผ่น
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	250	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3	
และถาดกระดาษด้านล่างรองรับได้	250	แผ่น 
ได้ถึงขนาด	A3	พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง	 
(Multi-Purpose	Tray)	ได้	100	แผ่นได้ถึงขนาด	A3

■■ WiFi	Print,	Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	
AirPrint,	Mopria,	Google	Cloud	Print™

■■ หน่วยความจำา	256	MB

2.7” LCD 2.7” LCD 3.7” LCD

2.7” LCD2.7” LCD

3.7” LCD

หมึกแยก  สี -3 1   หร�อ -3 1  

วัสดการพ�มพ� ร�น

- 2330 , - 2 30 , 
- 3 30 , - 3 30

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed

HL-T4000DW MFC-T4500DW

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำา	27/35	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	/	20/22ppm	(ISO	Print	Speed*)	ขนาด	A4
	 	 ความละเอียด	1,200	x	4,800	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร
  Auto	2-side	print	ได้ถึงขนาด	A3,	สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด	A3
  FPOT	(First	Print	Out	Time)	6	วินาที	(สี)

Print	 	 พิมพ์สี/ขาวดำา		27/35	แผ่นต่อนาที	(Fast	Mode)	/	20/22ppm	(ISO	Print	Speed*)	ขนาด	A4
	 	 ความละเอียด	1,200	x	4,800	dpi,	หยดหมึก	1.5	พิโคลิตร
  Automatic	2-side	print	ได้ถึงขนาด	A3,	สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด	A3
	 	 FPOT	(First	Print	Out	Time)	6	วินาที	(สี)
Fax	 	 แฟกซ์	3	วินาที/แผ่น	สามารถส่งแฟกซ์ได้ถึงขนาด	A3
Copy	 	 ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำา	11/15	แผ่นต่อนาที	(ISO	Print	Speed**)		สามารถสำาเนาได้ถึงขนาด	A3
	 	 2-sided	copy	(manual)
Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi	แบบ	interpolated		สามารถสแกนได้ถึงขนาด	A3
PC	Fax	 รับและส่ง	(Macintosh	ได้เฉพาะส่งเท่านั้น)
Direct	Print	 USB	Flash	Memory	(JPEG)

■■ จอ	LCD	สี	ขนาด	2.7	นิ้ว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	250	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3	พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง	(Multi-Purpose	Tray)
ได้	100	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3

■■ WiFi	Direct	Print,	Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	AirPrint,	Mopria,	Google	Cloud	Print™
■■ หน่วยความจำา	128	MB

■■ จอ	LCD	สี	ขนาด	2.7	นิ้ว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดกระดาษมาตรฐาน	รองรับได้	250	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3	พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง	(Multi-Purpose	Tray)
ได้	100	แผ่น	ได้ถึงขนาด	A3	และถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(Automatic	Document	Feeder)	50	แผ่น	

■■ WiFi	Direct	Print,	Mobile	Print	:	Brother	iPrint&Scan,	AirPrint,	Mopria,	Google	Cloud	Print™
■■ หน่วยความจำา	128	MB

0% 0%
10 MONTHS

0% 0%
10 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

0% 0%
10 MONTHS

0% 0%
10 MONTHS

Direct	Print	 USB	Flash	Memory	(JPEG)

เมื่อซื้อสินค�าตั้งแต�
1ก.ค. - 30ก.ย.นี้

รับประกัน 2 ป�* (รวมหัวพ�มพ�)
หร�อ 100,000 แผ�น (แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน)

*การรับประกัน 2 ป� ต�องลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวัันที่ซื้อ เง�่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ� อ�านเพ��มเติมที่หน�า 31
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1.8” TFT

DCP-T310
3-in-1 : Print/Copy/Scan

DCP-T510W
3-in-1 : Print/Copy/Scan

DCP-T710W
3-in-1 : Print/Copy/Scan

MFC-T810W
4-in-1 : Print/Copy/Scan/Fax

MFC-T910DW
4-in-1 : Print/Copy/Scan/Fax

ี

สี ี ี

ี ส ส

ส
สี ี ี

ส - ี ส

ี ส ส ส

-

-

ส สี

ส ส

*	การรับประกัน	2	ปี	ต้องลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อ	เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์	อ่านเพิ่มเติมที่หน้า	31

COLOR INKJET MFC

First
Inkpressions
Count.
คุณภาพสี สะกดทุกสายตา

6500
Black Page-Yield
Cost effective, greater volume

M
FC

-T
91

0D
W

A4A4
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*	การรับประกัน	2	ปี	ต้องลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อ	เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์	อ่านเพิ่มเติมที่หน้า	31
* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed
** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed

HL-T4000DW MFC-T4500DW
6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

MFC-J2330DW
6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

MFC-J2730DW
6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

MFC-J3530DW
6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

MFC-J3930DW
6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

ี

สี
ี

ี ส ส

ส
สี

ี ี

ส - ี ี ี

ี ส - ส ส

-

ส สี

2.7” LCD 3.7” LCD 2.7” LCD 3.7” LCD 2.7” LCD 3.7” LCD

The Perfection of Imagination

สมบูรณ�แบบทุกจ�นตนาการ

Cost Effective

Flexible Connectivity

Fast Print Speed

Quality Precision

M
FC

-T
45

00
DW
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MONO LASER PRINTER

MONO LASER MFC

��
YEARS

WARR
ANTY

��
YEARS

WARR
ANTY

HL-1110

DCP-1510 DCP-1610W MFC-1910W

HL-1210W

ราคา  1,990 บา *

ราคา  3,290 บา * ราคา  3,990 บา * ราคา  5,290 บา *

ราคา  2,590 บา *

■■ ความเร็วในการพิมพ์	20	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi
■■ หน่วยความจำา	32	MB
■■ ถาดบรรจุกระดาษ	150	แผ่น
■■ Wireless	802.11	b/g/n
■■ Mobile	Print	(Brother	iPrint	&	Scan	App)

5-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX/PC	FAX3-in-1	:	Print/Copy/Scan 3-in-1	:	Print/Copy/Scan

■■ หน่วยความจำา	16	MB
■■ ถาดบรรจุกระดาษ	150	แผ่น

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	20	แผ่น/นาที	 	 	 	
	 	 ความละเอียด	2,400x600	dpi

Copy	 ถ่ายเอกสาร	20	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอยีด19,200x19,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	32	MB
■■ ถาดบรรจุกระดาษ	150	แผ่น
■■ Wireless	802.11	b/g/n

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	20	แผ่น/นาที
	 	 ความละเอียด	2,400x600	dpi
	 	 ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า	10	วินาที

Copy	 ถ่ายเอกสาร	20	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอยีด19,200x19,200	dpi

Fax		 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	14.4 	bps/6	วินาที

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	20	แผ่น/นาที	 	 	
	 	 ความละเอียด	2,400x600	dpi

Copy	 ถ่ายเอกสาร	20	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอยีด19,200x19,200	dpi

■■ หน่วยความจำา	32	MB
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	10	แผ่น
■■ Wireless	802.11	b/g/n

■■ ความเร็วในการพิมพ์	20	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi
■■ หน่วยความจำา	1	MB
■■ ถาดบรรจุกระดาษ	150	แผ่น
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	GDI

PAYLESS, GET MORE
สดค�ม ครอบคลม กการใ �งาน

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ซอฟแวร์บริหารจัดการงานพิมพ์	brother สามารถพิมพ์ผ่าน	mobile	de ice หน้าจอระบบสัมผัส	ขนาด	4.85	นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สาย

หน้าจอระบบสัมผัส	ขนาด	2.7	นิ้ว รองรับการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย

เชื่อมต่อตรงผ่าน	WiFi	DI ECT

ทำาสำาเนาบัตรประชาชน Brother	iPrint&Scan	แอปพริเคชั่น
สำาหรับการพิมพ์ผ่าน	Smart	Phone,	Tablet

ระบบการพิมพ์แบบไร้สาย ระบบการพิมพ์	2	หน้าอัตโนมัติ

.  

**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-1000 ดรัม	D -1000

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-1000 ดรัม	D -1000

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-1000 ดรัม	D -1000

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-1000 ดรัม	D -1000

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-1000 ดรัม	D -1000
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MONO LASER MFC
��
YEARS

WARR
ANTY

��
YEARS

WARR
ANTY

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

หมายเหต
•		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

HL-L2320D HL-L2370DN HL-L2375DW HL-L2385DW

MFC-L2750DW MFC-L2770DWMFC-L2715DWMFC-L2700D

ราคา  8,990 บา * ราคา  9,990 บา *

ราคา  14,990 บา * ราคา  17,990 บา *

ราคา  11,990 บา *

ราคา  19,990 บา *

■■ ความเร็วในการพิมพ์	30	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi
■■ หน่วยความจำา	8	MB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	GDI
■■ ี ส

■■ ความเร็วในการพิมพ์	34	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	1,200x1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	128	MB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	PCL6
■■ Networ 	built-in

■■ ความเร็วในการพิมพ์	34	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	1,200x1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	128	MB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	PCL6
■■ Wireless	802.11	b/g/n	
■■ Networ 	built-in

■■ ความเร็วในการพิมพ์	34	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	1,200x1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	128	MB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ ถาดกระดาษอเนกประสงค์	30	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	PCL6
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	
built-in,รองรับ	NFC	Mobile

พ�เ  3,490 บา * 

พ�เ  5,390 บา * 

5-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX/PC	FAX 5-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX/PC	FAX 5-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX/PC	FAX 5-in-1	:	Print/Copy/Scan/FAX/PC	FAX

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	30	แผ่น/นาที
	 	 ความละเอียด	2,400x600	dpi
	 	 ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก 
	 	 น้อยกว่า	8.5	วินาท ี
	 	 สามารถพิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ

Copy	 ถ่ายเอกสาร	30	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอยีด	19,200x19,200	dpi

Fax		 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6 	bps	/
	 	 3	วินาทีต่อแผ่น
■■ หน่วยความจำา	32	MB
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	35	แผ่น
■■ ถาดบรรจุกระดาษ	250	แผ่น
■■ ี ส

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	34	แผ่น/นาที
	 	 ความละเอียด	1,200x1,200	dpi
	 	 ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก
	 	 น้อยกว่า	8.5	วินาที		 	 	 	 	 	
 

Copy	 ถ่ายเอกสาร	34	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอยีด	19,200x19,200	dpi

Fax		 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6 	bps/	
	 	 3	วินาทีต่อแผ่น
■■ หน่วยความจำา	256	MB
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	built-in

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	34	แผ่น/นาที
	 	 ความละเอียด	1,200x1,200	dpi

Copy	 ถ่ายเอกสาร	34	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอยีด	19,200x19,200	dpi

Fax		 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6 	bps/
	 	 3	วินาทีต่อแผ่น

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	34	แผ่น/นาที
	 	 ความละเอียด	1,200x1,200	dpi

Copy	 ถ่ายเอกสาร	34	แผ่น/นาที

Scan	 สแกนด้วยความละเอียด	19,200x19,200	dpi

Fax		 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6 	bps	/
	 	 3	วินาทีต่อแผ่น

■■ หน่วยความจำา	256	MB
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น
■■ พิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	built-in
■■ หน้าจอ	2.7 Touch	Screen	Color	LCD
■■ รองรับ	NFC	Mobile

■■ หน่วยความจำา	256	MB
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น
■■ ถาดกระดาษอเนกประสงค์	30	แผ่น
■■ พิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	built-in
■■ หน้าจอ	2.7 Touch	Screen	Color	LCD
■■ รองรับ	NFC	Mobile

SPECIAL

HI-LIGHT
PROMOTION

SPECIAL

HI-LIGHT
PROMOTION

ปกติ	4,590 บา *

ปกติ	7,490 บา *

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2360	/	TN-2380 ดรัม	D -2355

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2360	/	TN-2380 ดรัม	D -2355

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2460	/	TN-2480 ดรัม	D -2455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2460	/	TN-2480 ดรัม	D -2455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2460	/	TN-2480 ดรัม	D -2455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2460	/	TN-2480 ดรัม	D -2455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2460	/	TN-2480 ดรัม	D -2455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2460	/	TN-2480 ดรัม	D -2455

GOOD	 DESIGN	 AWA D	 2018	 คือรางวัลท่ีมอบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีดีไซน์ 
โดดเด่นควบคู่ไปกับการใช้งานท่ีสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
ซ่ึงเปนรางวัลท่ีถูกสร้างสรรค์ข้น	 โดยสถาบันช้ันนำาของประเท ีปุ่น	 รางวัลน้ีได้รับการ
ยอมรับจากท่ัวโลกโดยผู้ชนะเลิ จะได้รับเคร่ืองหมาย	 G	Mar 	 เพ่อแสดงให้เห็นว่าสินค้า
ดังกล่าวมีความเปนเลิ ด้านการออกแบบ

MONO LASER PRINTER
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HL-L  5100DN

DCP-L5600DN

HL-L  6200DW

MFC-L5900DW

HL-L  6400DW

MFC-L6900DW

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Mailbox, Tower tray 
เป็นอุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Tower tray เป็นอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

■■ ความเร็วในการพิมพ์	50	แผ่น/นาที
■■ TFT	LCD	1.8
■■ NFC	Card	 eader
■■ หน่วยความจำา	1	GB
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Networ 	built-in	10/100/1000	Base	TX
■■ Wireless	802.11	b/g/n
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	PCL6,	B 	Script3
■■ ถาดบรรจกระดาษ	520	แผ่น
■■ รองรับงานพิมพ์สูงสุด	150,000	แผ่น/	เดือน
■■ รับประกันสินค้า	3	ปี

■■ ความเร็วในการพิมพ์	40	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	1,200X1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	512	MB
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Networ 	built-in	10/100	Base	TX
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	PCL6,	B 	Script3
■■ รองรับงานพิมพ์สูงสุด	50,000	แผ่น/	เดือน
■■ รับประกันสินค้า	3	ปี

■■ ความเร็วในการพิมพ์	50	แผ่น/นาที
■■ ความละเอียด	1,200X1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	1	GB	
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติิ
■■ Networ 	built-in	10/100/1000	Base	TX
■■ Wireless	802.11	b/g/n
■■ ถาดบรรจกระดาษ	520	แผ่น
■■ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ	PCL6,	B 	Script3
■■ รองรับงานพิมพ์สูงสุด	100,000	แผ่น/	เดือน
■■ รับประกันสินค้า	3	ปี

MX-4000
Mailbox

TT-4000
Tower	Tray

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจำาหน่าย	

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจำาหน่าย	

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจำาหน่าย	

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจำาหน่าย	

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจำาหน่าย	

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจำาหน่าย	

6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print3-in-1	:	Print/Copy/Scan

TT-4000

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	40	แผ่น/นาที	

Copy	 ถ่ายเอกสาร	40	แผ่น/นาที

Scan	 ความละเอียด	600x600	dpi	(จาก	ADF)

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	40	แผ่น/นาที	

Copy	 ถ่ายเอกสาร	40	แผ่น/นาที

Scan		 ความละเอียด	600	x	600	dpi	(จาก	ADF)

Fax		 ความเร็ว	33.6	 bps/	3	วินาที	

Print	 ความเร็วในการพิมพ์	50	แผ่น/นาที	

Copy	 ถ่ายเอกสาร	50	แผ่น/นาที

Scan	 ความละเอียด	600	x	600	dpi(จาก	ADF)

Fax		 ความเร็ว	33.6	 bps/	3	วินาที■■ ความละเอียด	1,200X1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	512MB
■■ 3.7 	TFT	Color	LCD
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ Networ 	built-in	10/100	Base	TX
■■ รองรับงานพิมพ์สูงสุด	50,000	แผ่น/	เดือน
■■ USB	Direct	Print
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	ได้ถึง	70	แผ่น
■■ Brother	Apps
■■ รับประกันสินค้า	3	ปี

■■ ความละเอียด	1,200X1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	1GB
■■ 3.7 	TFT	Color	LCD
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ Networ 	built-in	10/100/1000	Base	TX
■■ Wireless	802.11	b/g/n,	Wi-Fi	Direct
■■ รองรับงานพิมพ์สูงสุด	50,000	แผ่น/	เดือน
■■ Dual	CIS	Scanning
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	ได้ถึง	70	แผ่น
■■ Brother	Apps
■■ รับประกันสินค้า	3	ปี

■■ ความละเอียด	1,200X1,200	dpi
■■ หน่วยความจำา	1GB
■■ 4.85 	TFT	Color	LCD
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ถาดบรรจกระดาษ	520	แผ่น
■■ Networ 	built-in	10/100/1000	Base	TX
■■ Wireless	802.11	b/g/n,	Wi-Fi	Direct
■■ รองรับงานพิมพ์สูงสุด	150,000	แผ่น/	เดือน	
■■ Dual	CIS	Scanning
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ	(ADF)	ได้ถึง	80	แผ่น
■■ Brother	Apps
■■ รับประกันสินค้า	3	ปี

warranty

YEARS3 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน 3 ป    
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า

THE UNPARALLELED SOLUTION. FOR YOUR BUSINESS
ักย าพ ี่เหนือ ั้น สาหรับ รกิ ค

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-3428/	TN-3448/	TN-3478

ดรัม	D -3455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-3428/	TN-3448/	TN-3478

ดรัม	D -3455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-3428/	TN-3448/	TN-3478

ดรัม	D -3455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-3428/	TN-3448/	TN-3478

ดรัม	D -3455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-3428/	TN-3448/	
TN-3478/	TN-3498

ดรัม	D -3455

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	TN-3428/	TN-3448/	
TN-3478/	TN-3498

ดรัม	D -3455

MONO LASER PRINTER

MONO LASER MFC
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พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!

พ�มพ�งานไร�ส
าย!
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SPECIAL

HI-LIGHT
PROMOTION

HL-1110 HL-1210W HL-L2320D HL-L2370DN HL-L2375DW

ี ี ี

ี ส ส ส ส

-

-

GDI

ส

ส

ส

ส ี เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

DCP-1510
3-in-1 : Print/Copy/Scan

DCP-1610W
3-in-1 : Print/Copy/Scan

MFC-1910W
5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

MFC-L2700D
5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

MFC-L2715DW
5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

ี ี ี

ี ส ส ส ส

ส ี ี ี

ส - ี ี

ี ส ส ส

-

-

GDI

ส

ส

ส

ส ี เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

SPECIAL

HI-LIGHT
PROMOTION

MONO LASER PRINTER

MONO LASER MFC
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ส ี เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า
	เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ส ี เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า
	เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

HL-L2385DW HL-L5100DN HL-L6200DW HL-L6400DW

ี ี ี

ี ส ส

ส

ส

ส ส

MFC-L2750DW
5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

MFC-L2770DW
5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

DCP-L5600DN
3-in-1 Print/Copy/Scan

MFC-L5900DW
6-in-1 Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

MFC-L6900DW
6-in-1 Print/Fax/Copy/Scan/

PC Fax/Direct Print

ี ี ี

ี ส ส

ส ี ี ี

ส ี - ี

ี ส ส ส

ส

ส

ส ส
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EASY START, SMART FUNCTION
ง�าย สะดวก ตอบ ย� ก หมดการใ �งาน

MFC-L8690CDW

HL-L8260CDN

MFC-L8900CDW

HL-L8360CDW

3.  

Print	 	 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	31	แผ่น/นาที	(A4)

Fax	 	 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6 	bps	และมี	PC	Fax,	Internet	Fax

Copy	 	 ถ่ายเอกสารขาว-ดำา/สี	31	แผ่น/นาที	(A4)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	รวดเร็วด้วย	2	หัวสแกน	แบบ	Dual	CIS
■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น
■■ หน่วยความจำา	1	GB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ สามารถพิมพ์/ถ่าย/พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	built-in
■■ หน้าจอ	3.7 	Touch	screen	Color	LCD

*สามารถดาวน์โหลดการใช้งาน Internet Fax  ได้จาก http://solutions.brother.com*สามารถดาวน์โหลดการใช้งาน Internet Fax  ได้จาก http://solutions.brother.com

ราคา  37,990 บา *

ราคา  21,990 บา *

ราคา  39,990 บา *

ราคา  23,990 บา *

■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	70	แผ่น
■■ หน่วยความจำา	1	GB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ สามารถพิมพ์/ถ่าย/พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	built-in
■■ หน้าจอ	5.0 	Touch	screen	Color	LCD
■■ NFC-	Card	 eader	built-in

Print	 	 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	31	แผ่น/นาที	(A4)

Fax	 	 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6 	bps	และมี	PC	Fax,	Internet	Fax

Copy	 	 ถ่ายเอกสารขาว-ดำา/สี	31	แผ่น/นาที	(A4)

Scan	 	 ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	รวดเร็วด้วย	2	หัวสแกน	แบบ	Dual	CIS

2.  

.0  

■■ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	31	แผ่น/นาที	(A4)
■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi	จด/นิ้ว
■■ หน่วยความจำา	1GB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ Wireless	802.11	b/g/n	and	Networ 	built-in
■■ หน้าจอ	2.7 	Touch	screen	Color	LCD
■■ NFC-	Card	 eader	built-in

■■ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	31	แผ่น/นาที	(A4)
■■ ความละเอียด	2,400x600	dpi	จด/นิ้ว
■■ หน่วยความจำา	512	MB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ USB	direct	print
■■ Networ 	built-in

ี

หมายเหต
•		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา
**การบริการซ่อมนอกสถานที่	(onsite)	จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์,	การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์,	ป หาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

*เ พาะร�านค�า ี่ร�วมรายการ  **ปกติรับประกัน 3 ป�		(ส่งกลับท่ี นูย์บริการของบริษัทฯ	หรือ นูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง)

6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์
TN-451	B /C/M/ 	 	TN-456	B /C/M/ ดรัม	D -451CL

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์
TN-451	B /C/M/ 	 	TN-456	B /C/M/ ดรัม	D -451CL

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์
TN-451	B /C/M/ 	 	TN-456	B /C/M/ ดรัม	D -451CL

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์
TN-451	B /C/M/ 	 	TN-456	B /C/M/ ดรัม	D -451CL

warranty

YEARS3 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน 3 ป    
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า

COLOR LASER PRINTER&MFC
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EASY START, SMART FUNCTION
ง�าย สะดวก ตอบ ย� ก หมดการใ �งาน

3.  

ี

หมายเหต
•		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา
**การบริการซ่อมนอกสถานที่	(onsite)	จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์,
			การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์,	ป หาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

*เ พาะร�านค�า ี่ร�วมรายการ  **ปกติรับประกัน 3 ป�		(ส่งกลับท่ี นูย์บริการของบริษัทฯ	หรือ นูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง)

HL-L3270CDW

ราคา  11,990 บา *

■■ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที	(A4)
■■ ความละเอียด	600x2,400	dpi
■■ ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำา/สี	น้อยกว่า	14	วินาทีี
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติิิ
■■ หน่วยความจำา	256	MB
■■ จอ	LCD	สีขนาด	2.7	นิ้ว	แบบ	Touch	Panel
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ รองรับ	NFC	Mobile
■■ Networ ,	Wireless	built-in

0% 0%
6 MONTHS

HL-L3230CDN

ราคา  9,990 บา *

■■ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	18	แผ่น/นาที	(A4)
■■ ความละเอียด	600x2,400	dpi
■■ ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำา/สี	น้อยกว่า	15.5	วินาทีี
■■ พิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติิิ
■■ หน่วยความจำา	256	MB
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ Networ 	built-in

0% 0%
6 MONTHS

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์
TN-263B /C/M/ ,	TN-267B /C/M/ 	(High	 ield) ดรัม	D -263CL

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

MFC-L3735CDNDCP-L3551CDW
5-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax3-in-1	:	Print/Copy/Scan

Print	 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที	(A4)

Fax	 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6	 bps	(3	วินาที/แผ่น)

Copy	 ถ่ายเอกสารขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที	

Scan	 สามารถสแกนไปที่อีเมล,	รูปภาพ,	OC ,	ไฟล์,FTP,	 

	 เน็ทเวิร์ค	(เฉพาะ	Windows)

Print	 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	18	แผ่น/นาที	(A4)

Copy	 ถ่ายเอกสารขาว-ดำา/สี	18	แผ่น/นาทีี	

Scan	 สามารถสแกนไปที่อีเมล,	รูปภาพ,	OC ,	ไฟล์,FTP,	 

	 เน็ทเวิร์ค	(เฉพาะ	Windows)

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์
TN-263B /C/M/ ,	TN-267B /C/M/ 	(High	 ield) ดรัม	D -263CL

MFC-L3770CDWMFC-L3750CDW
6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print6-in-1	:	Print/Fax/Copy/Scan/PC	Fax/Direct	Print

Print	 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที	(A4)

Fax	 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6	 bps	(3	วินาที/แผ่น)

Copy	 ถ่ายเอกสารขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที

Scan	 สามารถสแกนไปที่อีเมล,	รูปภาพ,	OC ,	ไฟล์,	FTP,	 

	 เน็ทเวิร์ค	(เฉพาะ	Windows)	และการสแกน	2	หน้า 

	 อัตโนมัติแบบผ่านครั้งเดียว

Print	 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที	(A4)

Fax	 รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว	33.6	 bps	(3	วินาที/แผ่น)

Copy	 ถ่ายเอกสารขาว-ดำา/สี	24	แผ่น/นาที	

Scan	 สามารถสแกนไปที่อีเมล,	รูปภาพ,	OC ,	ไฟล์,FTP,	 

	 เน็ทเวิร์ค	(เฉพาะ	Windows)

■■ ความละเอียด	600x2,400	dpi
■■ ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำา/สี	น้อยกว่า	14	วินาทีี
■■ สามารถพิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ สามารถพิมพ์โดยตรงจาก	USB	Flash	Dri e
■■ จอ	LCD	สีขนาด	3.7	น้ิว	แบบ	Touch	Panel
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น	
■■ หน่วยความจำา	512	MB	
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ มี	Networ 	,	Wireless	built-in
■■ รองรับ	NFC	Mobile

■■ ความละเอียด	600x2,400	dpi
■■ ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำา/สี	น้อยกว่า	14	วินาที
■■ สามารถพิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติิ
■■ สามารถพิมพ์โดยตรงจาก	USB	Flash	Dri e
■■ จอ	LCD	สีขนาด	3.7	น้ิว	แบบ	Touch	Panel
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น	
■■ หน่วยความจำา	512	MB	
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ มี	Networ ,	Wireless	built-in

■■ ความละเอียด	600x2,400	dpi
■■ ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำา/สี	น้อยกว่า	14	วินาที
■■ สามารถพิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติิ
■■ จอ	LCD	สีขนาด	3.7	น้ิว	แบบ	Touch	Panel
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น	
■■ หน่วยความจำา	512	MB	
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ มี	Networ 	built-in

■■ ความละเอียด	600x2,400	dpi
■■ ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำา/สี	น้อยกว่า	15.5	วินาที
■■ สามารถพิมพ์เอกสาร	2	หน้าอัตโนมัติ
■■ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง	50	แผ่น
■■ หน่วยความจำา	512	MB	
■■ ถาดบรรจกระดาษ	250	แผ่น
■■ มี	Networ ,	Wireless	built-in

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

ราคา  21,990 บา *0% 0%
6 MONTHSราคา  19,990 บา *0% 0%

6 MONTHSราคา  16,990 บา *0% 0%
6 MONTHSราคา  14,990 บา *0% 0%

6 MONTHS

warranty

YEARS3 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน 3 ป    
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า

COLOR LED PRINTER&MFC

DESIGN
AWARD
2019

DESIGN
AWARD
2019

3.  3.  

2.  
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3.  .0  2.  

HL-L8260CDN HL-L8360CDW MFC-L8690CDW MFC-L8900CDW
ี

ี ส ส

ส - ี

ส - ี ี

ี ส - ส ส

-

ส

ส

ส

	เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

HL-L3230CDN HL-L3270CDW DCP-L3551CDW MFC-L3735CDN MFC-L3750CDW MFC-L3770CDW

ี ี ี ี

ี ส ส

ส - ี ี

ส - ี

ี ส - ส ส

-

ส

ส

ส

2.  3.  3.  3.  

COLOR LASER 
PRINTER&
MFC

COLOR LED 
PRINTER&
MFC

DESIGN
AWARD
2019

DESIGN
AWARD
2019
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■■ ความเร็วส่งแฟกซ์		2.5	วินาที/แผ่น
■■ หน่วยความจำา	16	MB(รับเอกสาร	กรณีกระดาษหมด	400	แผ่น)
■■ กระจายส่งอัตโนมัติ	272	เลขหมาย,	ส่งเอกสารได้ครั้งละ	20	แผ่น
■■ ทำางานเปนพรินเตอร์ได้สูงสุด	20	แผ่น/นาที	
■■ ถ่ายเอกสารได้สูงสุด	99	สำาเนา,	50-400%	ย่อ-ขยาย
■■ ถาดบรรจกระดาษ		250	แผ่น

■■ ความเร็วส่งแฟกซ์		2.5	วินาที/แผ่น
■■ หน่วยความจำา	16	MB	(รับเอกสาร	กรณีกระดาษหมด	500	แผ่น)
■■ กระจายส่งอัตโนมัติ	272	เลขหมาย,	ส่งเอกสารได้ครั้งละ	20	แผ่น
■■ ทำางานเปนพรินเตอร์ได้สูงสุด	24	แผ่น/นาที	
■■ ถ่ายเอกสารได้สูงสุด	99	สำาเนา,	50-400%	ย่อ-ขยาย
■■ ทำางานสแกนเอกสารขาว-ดำา	(A4)	ได้ที่	ความละเอียดสูงสุด	19,200x19,200	dpi
■■ ถาดบรรจกระดาษ		250	แผ่น

THERMAL TRANSFER

LASER CONSUMABLES

วัสดุการพิมพ Fax กระดาษความรอนและกระดาษธรรมดา

วัสดุการพิมพสำ หรับเครื่องพิมพเลเซอร

• ราคาดังกล�าวรวม า มีลค�าเพิ่ม  
• บร ั  บราเดอร�  อสงวนสิ ิในการเปล่ียนแปลงราคา ดย ม�ต�องแ �งให� ราบล�วงหน�า
• บร ั  บราเดอร�  อสงวนสิ ิในความรับผิด อบใด  อันเกิด ากความผิดในการพ�มพ� หร�อ า

ร�น
PC-202 F
PC-401
PC-402 F
PC-AS4 F
PC-501

ราคา*
2,030
980
920

1,970
980

รายละเอียด
ม้วนฟล์ม	2	ม้วน	สำาหรับรุ่น	FAX-1170,	1270,	1570MC,	1020e,	1030e	(450	แผ่น)
ตลับฟล์มพร้อมม้วนฟล์ม	1	ม้วน	สำาหรับรุ่น	FAX-555,	645,685MC,	717,	727,	737MC
ตลับฟล์มพร้อมม้วนฟล์ม	2	ม้วน	สำาหรับรุ่น	FAX-555,	645,	685MC,	717,	727,	737MC,	817S,	827S,	837MCS,	878	(144	แผ่น)
ตลับฟล์มพร้อมม้วนฟล์ม	4	ม้วน	สำาหรับรุ่น	FAX-555,	645,	685MC,	717,	727,	737MC,	817S,	827S,	837MCS,	878	(178	แผ่น)
ตลับหมึกพร้อมม้วนฟล์ม	1	ม้วน	สำาหรับรุ่น	FAX-817S,	827S,	837MCS,	878

FAX CONSUMABLES

FILL FREE WITH SMART FUNCTION
เติมเตมสิงดี  ด�วยประสิ ิ าพ ี่ตรงใ

FAX-2840 FAX-2950
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอรเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร

ราคา  7,990 บา * ราคา  9,490 บา *

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th

ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2260	/	TN-2280 ดรัม	D -2255

วัสดการพ�มพ�

โทนเนอร์	
TN-2260	/	TN-2280 ดรัม	D -2255

ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
www.brother.co.th
นับจากวันที่ซื้อสินค้า

��
YEARS

WARR
ANTY

LASER FAX
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ขวดน้ำหมึกสีดำ สำหรับเครื่องอิงคเจ็ทรุน DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W,
HL-T4000DW, MFC-T4500DW (6,500 แผน ISO24712)

ขวดน้ำหมึกสีฟา, สีชมพู, สีเหลือง สำหรับเครื่องอิงคเจ็ทรุน DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, 
MFC-T800W, DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, HL-T4000DW, 
MFC-T4500DW (5,000 แผน ISO24712)

TN-263BK ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีดำ สำหรับรุน HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, DCP-L3551CDW, 
MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW (1,400 แผน ISO 19798)

TN-263
C/M/Y 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา , สีชมพู , สีเหลือง สำหรับรุน HL-L3230CDN, HL-L3270CDW,
DCP-L3551CDW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW (1,300 แผน ISO 19798)

TN-267BK ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีดำ สำหรับรุน HL-L3230CDN, HL-L3270CDW,
DCP-L3551CDW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW (3,000 แผน ISO 19798)

TN-267
C/M/Y

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) สีฟา , สีชมพู , สีเหลือง สำหรับรุน HL-L3230CDN, HL-L3270CDW,
DCP-L3551CDW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW (2,300 แผน ISO 19798)

DR-263CL 4,690ตลับแมพิมพ (ดรัม) สำหรับรุน HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, DCP-L3551CDW, MFC-L3735CDN,
MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW (18,000 แผน)

1,690

2,090

2,890

3,290

 หมายเหต 
 ราคาดังกล�าวรวม า มีลค�าเพิ่ม 

  บร ั  บราเดอร�  อสงวนสิ ิในการเปล่ียนแปลงราคา ดย ม�ต�องแ �งให� ราบล�วงหน�า 
 บร ั  บราเดอร�  อสงวนสิ ิในความรับผิด อบใด  อันเกิด ากความผิดในการพ�มพ� หร�อ า

LASER CONSUMABLES วัสดุการพิมพสำ หรับเครื่องพิมพเลเซอร

SCANNER CONSUMABLES วัสดุใชงานระบบดึงกระดาษและ
อุปกรณเสริม สำ หรับเครื่องสแกนเนอร

INKJET CONSUMABLES วัสดุการพิมพสำ หรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ท
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YEARS

WARR
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YEARS
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ANTY

COMPACT DOCUMENT SCANNER MOBILE DOCUMENT
SCANNER

DESKTOP DOCUMENT 
SCANNER

เคร�่องสแกนเอกสารแบบตั้ง ตะ นาดกะ ัดรัด 
ประหยัดพน้ ี ่สแกนเอกสาร ดยตรง ปยัง   

 และสแกนนามบัตร หร�อบัตรพลาสติก ด�

เคร�อ่งสแกนเอกสารแบบต้ัง ตะ นาดกะ ดัรัด หน�า อสี
แบบสัมผัสกว�าง .1  ซม. สามารถสแกนเอกสาร ดยตรง
ปยัง    และสแกนนามบัตร หร�อบัตร

พลาสติก ด� เ ือ่มต�อแบบ  

นาดกระ ัดรัด สแกนเอกสารต�าง  แบบ อร�ม  
ใบเสร  ใบปลิว บัตรประ า นและบัตรพลาสติก พร�อม
ซอ ต�แวร�สแกนนามบัตร ( ) ใ �พลังงานผ�าน
สาย  ม�ต�องใ �แบตเตอร่

เคร�่องสแกนเอกสารสานักงาน สแกนเอกสารครั้งละ
หลาย แผ�น ด�วยความรวดเรว สแกนเอกสาร 2 หน�า 
อัต นมัติ สแกนเอกสารตรง ปยัง   

ADS-1200 ADS-1700W ADS-2200DS-620 / DS-720D

ส สี

ี ส

  -   3.0     02.11  (  ), 
 02.11  ( -  ),  3.0 -   2.0

2  แผ�นต�อนา ี ( ) .  แผ�นต�อนา ี ( ) * ร�น - 20 3  แผ�นต�อนา ี ( )

สงสด 1,200 1,200 สงสด 1,200 1,200 00 00 

  (  ),  ( ), ,  ,  , 
-1 ,  

 ค�นหา ด�,  มาตร าน และตั้งรหัสผ�านปองกัน ล�  และ 

 ,    1 , 
  ,  - .

สงสด 20 แผ�น สงสด 0 แผ�น

,   2, 
 ,  

    , 
1 , 

 ,
 

ี

ราคา 10,490 บา * ราคา 13,490 บา *

ราคา 28,890 บา *ราคา 22,900 บา * ราคา 32,890 บา *

ราคา 18,900 บา *

บัตรกำานัล	Central หรือ	Lotus มูลค่า	1,500.-

ADS-2700W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3600W

เคร�อ่งสแกนเอกสารสานักงาน หน�า อสีสัมผัส .1 ซม. 
สะดวก กดเลือก าก หน�า อ สแกนเอกสารตรง 
ปยัง   พร�อมการเ ื่อมต�อ  

และ  

เคร�อ่งสแกนเอกสารองค�กร สแกน ด�คร้ังละหลาย  แผ�น 
ด�วยความรวดเรว เ ือ่มต�อเนตเวร�ค (  ) ด�
ดย ม�ต�องใ �  และสแกนเตรง ป   

พร�อมซอ �แวร� และ งก� ั่นปรับปรงค าพ าพ

เคร�่องสแกนเอกสารองค�กร หน�า อสีสัมผัส .3 ซม. 
เ ื่อมต�อเนตเวร�ค  และ   ด� ดย
ม�ต�องใ �  างานร�วมกับระบบ ัดการเอกสาร 

สแกนเ ปยัง อีเมล�, ,  , 
,  พร�อมซอ �แวร� และ งก� ั่น

ปรับปรงค าพ าพ

เคร�่องสแกนเอกสารองค�กร หน�า อสีสัมผัส .3 ซม. 
เ ื่อมต�อเนตเวร�ค  และ   ด� ดย
ม�ต�องใ � างานร�วมกับระบบ ัดการเอกสาร 

สแกนเ ปยัง อีเมล�, ,  , 
,  พร�อมซอ �แวร� และ งก� ั่น

ปรับปรงค าพ าพ

ส สี

ี ส

ี

ส สี

-   2.0, 
 02.11  และ 

  10 100 -

-   2.0 และ   10 
100 - 1000 -

-   2.0,  02.11  
และ   10 - 100 -
1000 -

  3.0,  
02.11  และ   10 

- 100 - 1000 -  
พร�อม  (   ) 

3  แผ�นต�อนา ี ( ) 0 แผ�นต�อนา ี ( )*** 0 แผ�นต�อนา ี ( )

สงสด 1,200 1,200 

0 หน�าต�อนา ี ( ) 0 หน�าต�อนา ี ( ) 100 หน�าต�อนา ี ( )

สงสด 0 แผ�น

 ค�นหา ด�,  มาตร าน 
และตั้งรหัสผ�านปองกัน ล�,  และ 

 ค�นหา ด�,  มาตร าน และตั้งรหัสผ�านปองกัน ล�, ,  และ 

,  1 ,  , 
,   

    , 
 1 , 

 ,  

,  1 , 
 , 

,  

ส สี 0 หน�าต�อนา ี ( ) 0 หน�าต�อนา ี ( )10 หน�าต�อนา ี ( )  * ร�น - 20

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ		

**กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพ่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่	www.brother.co.th

***กรุณาตรวจสอบ	และอัพเฟร์มแวร์ล่าสุดได้ที่	http://support.brother.com	หรือติดต่อ	Contact	Center

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!0% 0%
4 MONTHS

0% 0%
4 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

External HDD 1TB มูลค่า	2,190.-
FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

GOOD	 DESIGN	 AWA D	 2018	 คือรางวัลท่ีมอบแก่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีดีไซน์โดดเด่นควบคู่ไปกับการใช้งานท่ี
สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมซ่ึง
เปนรางวัลท่ีถูกสร้างสรรค์ข้น	 โดยสถาบันช้ันนำาของประเท
ีปุ่น	 รางวัลน้ีได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกโดยผู้ชนะเลิ จะได้

รับเคร่ืองหมาย	 G	 Mar 	 เพ่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าดังกล่าว 
มีความเปนเลิ ด้านการออกแบบ

iF	Design	Awards	คือรางวัลท่ีมอบแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นทางด้านคุณภาพ	และ
กัยภาพในการทำางาน	ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ	
เพ่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน	และท่ีสำาคั ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเปน
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วย	โดยมีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเปนสุดยอดด้าน
คุณภาพและการออกแบบกว่า	4,322	ชิ้น	จากทั่วโลก

พ�เ  34,890 บา *
ปกติ	36,890 บา *

DOCUMENT
SCANNER

DESKTOP 
NETWORK 
SCANNER

บัตรกำานัล	
Central หรือ	Lotus มูลค่า	500.-

บัตรกำานัล	
Central หรือ	Lotus มูลค่า	1,000.-

พ�เ  

5,490 บา *

พ�เ  

3,990 บา *

ร�น DS-620 ร�น DS-720D

ปกติ	5,490 บา * ปกติ	7,490 บา *

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE! FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!
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YEARS

WARR
ANTY

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

SPECIAL

HI-LIGHT
PROMOTION

ADS-3600W

ADS-2800W

LET THE BUSINESS FLOW
นวัตกรรมเพ�อ่การทำงานท่ีราบร�น่

ADS-2400N

PDS-5000 PDS-6000

เคร�อ่งสแกนเอกสารองค�กร ความเรวสง ถาดปอนกระดา  ( ) ด�มากถงึ 100 แผ�น เหมาะสาหรับการเ ือ่มต�อระบบ ดัการเอกสาร 
ใ �งานต�อเน่ือง หวัสแกน 2 หน�าอัต นมัต ิพร�อมซอ �แวร� เพอ่การใ �งานอย�างมืออา พี ใน ก รกิ  ัง้องค�กร าครั บาล และบร ั
เอก น กับความต�องการสแกนเนอร� ี่มี    รองรับ

ส สี

ี ส

ส

ี

ส สี

  3.0

0 แผ�นต�อนา ี ( ) 0 แผ�นต�อนา ี ( )

120 าพต�อนา ี ( ) 1 0 าพต�อนา ี ( )

สงสด 00 00 

-  , , , , , , , , 

สงสด 100 แผ�น

, , 

  ,   ,  , ,  ,  , ,  
 ,  ,  ,   ,  

  2        1     

-

ราคา  62,990 บา *ราคา 36,990 บา *

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ		

**กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพ่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่	www.brother.co.th
หมายเหต
•		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

PROFESSIONAL DOCUMENT SCANNER
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LIFESTYLE

■■ ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	2	ภาษา	
ท้ังภาษาไทยและอังก ษ

■■ มีตัวอักษร	1	แบบ	3	ขนาด	9	สไตล์
■■ พิมพ์ตัวอักษรได้	2	บรรทัด	29	สั ลักษณ์	และ	
รูปแบบกรอบรูป	22	ชนิด	รวมถึงลาย	Hello	 itty

■■ T E 	เทป	มีให้เลือกสีและขนาดต้ังแต่	3.5-12	mm
■■ เหมาะสำาหรับใช้ในบ้าน	ท่ีโรงเรยน	และออฟฟ

ส

PT-D200KN PT-D200RK PT-D200DR PT-P300BT

PT-E850TKWLIPT-E300VPPT-E110VP PT-E550WVP

พ�เ 	2,290	บา * พ�เ 	2,290	บา * พ�เ 	2,290	บา * 

พ�เ 	9,990	บา * พ�เ 	5,990	บา * พ�เ 	2,890	บา * 

ปกติ	2,590	บา * ปกติ	2,590	บา * ปกติ	2,590	บา *

ปกติ	12,990	บา *ปกติ	8,990	บา *ปกติ	3,590	บา *

■■ ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	2	ภาษา	
ท้ังภาษาไทยและอังก ษ

■■ มีตัวอักษร	1	แบบ	3	ขนาด	9	สไตล์
■■ พิมพ์ตัวอักษรได้	2	บรรทัด	ลายลิขสิทธ์ิ		
ila uma	34	แบบ	สุดน่ารัก	และ	กรอบรูป	22	แบบ

■■ T E 		เทป		มีให้เลือกสีและขนาดต้ังแต่	3.5-12	mm
■■ เหมาะสำาหรับใช้ในบ้าน	ท่ีโรงเรยน	และออฟฟ

■■ ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	2	ภาษา	
ท้ังภาษาไทยและอังก ษ

■■ มีตัวอักษร	1	แบบ	3	ขนาด	9	สไตล์
■■ พิมพ์ตัวอักษรได้	2	บรรทัด	ลายลิขสิทธ์ิ		
Doraemon	และผองเพ่อน	34	แบบ	สุดน่ารัก	และ	
กรอบรูป	22	แบบ

■■ T E 		เทป		มีให้เลือกสีและขนาดต้ังแต่	3.5-12	mm
■■ เหมาะสำาหรับใช้ในบ้าน	ท่ีโรงเรยน	และออฟฟ

■■ ความเร็วในการพิมพ์	20	mm/sec		
ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	หลากหลายภาษา
ตามสมาร์ทโฟน

■■ ตัดฉลากแบบ	Manual
■■ รองรับเทป	T E	หน้ากว้างขนาด	3.5,	6,	9,	12	มม.
■■ ออกแบบฉลากผ่าน	Application	P-Touch	Design	
&	print	บน	Smartphone	ท้ัง	Android	และ	iOS

■■ เช่ือมต่อ	Smartphone	ผ่าน	Bluetooth
■■ น้ำาหนัก	0.38	กิโลกรัม

Application	:	
P-touch	
Design&Print

ราคา		1,990	บา *

ราคา		28,990	บา *

■■ พิมพ์เร็ว	20	mm/sec	ความละเอียด	180	dpi	
พิมพ์ได้	2	ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังก ษ	
พร้อมจอ	LCD	ขนาดให ่	

■■ มีรูปแบบฉลากทางด้าน	วิ วกรรม	อุตสาหกรรม
งานอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ด	9	แบบให้เลือกใช้

■■ มีสั ลักษณ์ทางไฟฟ้า	
■■ เทป	T E		มีให้เลือกหลากสีและขนาดต้ังแต่	
3.5-18	mm	รวมถึงเทป	HSE	เทปสำาหรับท่อหด	
(Heat	Shrin 	Tube)

■■ เหมาะสำาหรับงานอุตสาหกรรม	ช่างไฟฟ้า	
ช่างซ่อม

■■ พิมพ์เร็ว	20	mm/sec	ความละเอียด	180	dpi	
พิมพ์ได้	2	ภาษา	ท้ังภาษาไทยและภาษาอังก ษ
พร้อมจอ

■■ สั ลักษณ์มีให้เลือกกว่า	200	สั ลักษณ์	รวม
ถึงสั ลักษณ์ทางไฟฟ้า

■■ เทป	T E		มีให้เลือกหลากสีและขนาด	ต้ังแต่	
3.5-12	mm

■■ น้ำาหนักเบา	พกพาสะดวก	เหมาะกับการใช้ท้ังใน
และนอกสถานท่ี

■■ เหมาะสำาหรับงานอุตสาหกรรม	ช่างไฟฟ้า	
ช่างซ่อม

■■ ความเร็วในการพิมพ์	30	mm/sec		
ควาละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	2	ภาษา		
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังก ษ		
พร้อมจอ	LCD	Bac lit	ขนาดให ่	

■■ มีรูปแบบฉลากทางด้านวิ วกรรม	อุตสาหกรรม
งานอิเลคทรอนิกส์	และบาร์โค้ด	9	แบบให้เลือกใช้

■■ มีสั ลักษณ์ทางไฟฟ้า	
■■ เทป	T E	มีให้เลือกหลากสีและขนาดต้ังแต่	
3.5-24	mm	รวมถึงเทป	HSE	เทปสำาหรับท่อหด	
(Heat	Shrin 	Tube)

■■ ส่ังพิมพ์ต่อเน่ืองได้สูงสุด	99	คร้ัง
■■ ออกแบบฉลากผ่าน	P-Touch	Editor 5.1
■■ รองรับการใช้งานกับ	PC	และ	Macintosh
■■ รองรับการทำางานผ่าน	WiFi	และ	USB

■■ พิมพ์ปลอกท่อ	P C		40	mm/sec	
■■ รองรับปลอกท่อ	P C	ขนาดเส้นผ่า นูย์กลาง	2.5	 	6.5	mm
■■ พิมพ์ปลอกท่อได้สูงสุด	2	บรรทัด
■■ พิมพ์ฉลากเร็ว		60-80	mm/sec	ความละเอียด	360	dpi
■■ T E 	และ	 HGE 	เทป		มีให้เลือกหลากสี	และขนาดต้ังแต่	3.5-36	mm		
รวมถึงเทป	HSE	เทปสำาหรับท่อหด	(Heat	Shrin 	Tube)

■■ พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ,	บาร์โค้ดได้	13	แบบมาตรฐาน		
และแบบ	2D	อีก	2	แบบ

■■ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม	P-touch	Editor 5.1	และ		
Cable	Label	Tools	1.0

■■ รองรับการทำางานผ่าน	WIFI
■■ แบตเตอร่	1,800	mah

หมายเหต
**Tape	 ibbon	รุ่น	T E-P 234
•		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		 	 	 	
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 	 				
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

ส

��
YEARS

WARR
ANTY

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th

ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT

  ราคา 1,290.-FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE! FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

9,9905,990

บัตรกานัล  มลค�า 1,000.-บัตรกานัล  มลค�า 500.-

ELECTRICAL
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PT-P710BT

■■ ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้ทุกภาษา	
ตามภาษาบน	สมาร์ทโฟน	หรือ	คอมพิวเตอร์

■■ สามารถส่ังพิมพ์ได้ท้ังจาก	Application	:	P-Touch	
Design&Print,	iPrint&Label	และ	Program	:	
P-Touch	Editor	5.2x

■■ T E 	เทป	มีให้เลือกหลากสีและขนาดต้ังแต่	
3.5-24	mm

■■ ระบบการตัดแบบอัตโนมัติ
■■ ใช้พลังงานผ่าน	Li-ion	(มีให้ในกล่อง)
■■ ขนาด	128X67X128	mm	หนัก	0.67 G

ราคา		3,990	บา *

ส

PROFESSIONAL
QL-800 QL-820NWB PT-P900W / PT-P950NW

ราคา		6,990	บา * ราคา		8,990	บา *

ราคา		12,900	บา *

พ�เ 		15,990	บา *

PT-D200

พ�เ 	1,790	บา * 

ปกติ	1,990	บา *

■■ ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	2	ภาษา	

ท้ังภาษาไทยและอังก ษ
■■ มีตัวอักษร	1	แบบ	3	ขนาด	11	สไตล์
■■ พิมพ์ตัวอักษรได้	2	บรรทัด	300	สั ลักษณ์	และ	

กรอบรูป	10	ชนิด
■■ T E 	เทป	มีให้เลือกสีและขนาดต้ังแต่	3.5-12	mm
■■ เหมาะสำาหรับใช้ในบ้านและสำานักงาน

*	เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการ	
*	ทุกรุ่นรับประกัน	1	ปี	รับเพ่ิมการรับประกันสินค้าฟร	3	เดือน
		เม่ือลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th

■■ พิมพ์เร็ว		60-80	mm/sec	ความละเอียดสูงสุดถึง	360	dpi
■■ พิมพ์ได้เต็มฉลากย่ิงข้น	32	mm	(Print	Height)
■■ พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ,	บาร์โค้ดได้	13	แบบมาตรฐาน	และ	
แบบ	2D	อีก	2	แบบ

■■ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม	P-touch	Editor	 5.1
■■ T E 	และ	 HGE 	เทป		มีให้เลือกหลากสีและขนาดต้ังแต่	3.5-36	mm.		
รวมถึงเทป	HSE	เทปสำาหรับท่อหด	(Heat	Shrin 	Tube)

■■ ตัดฉลากอัตโนมัติ	รองรับท้ัง	Full	cut/Hal 	cut
■■ รองรับการใช้งานกับ	PC	และ		Macintosh
■■ รองรับการทำางานเครือข่ายแบบไร้สาย	(Wireless)
■■ สามารถเช่ือมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์กผ่านสาย	Lan	 J45			
(เฉพาะรุ่น	PT-P950NW)

■■ รองรับ	App	Brother	iPrint&Label	ช่วยให้สามารถพิมพ์จาก	Smart-
phone	/	Tablet	ท้ัง	iOS	และ	Android	ไปยังเคร่ืองพิมพ์	
ได้โดยตรง

■■ ความเร็วในการพิมพ์	150	mm/sec	พิมพ์ฉลากได้สูงสุด	93	
ฉลากต่อนาที	(ฉลากมาตรฐาน)	ตัดฉลากอัตโนมัติ

■■ พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ,	พิมพ์บาร์โค้ดได้	20	แบบมาตรฐาน
■■ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม	P-Touch	Editor	 5.1
■■ P-Touch	Editor	Lite		(สำาหรับผู้ใช้งาน	microso t	windows	เท่าน้ัน)	
ง่ายต่อการติดต้ังและใช้งาน	เพยงเช่ือมต่อสาย	USB		
ติดต้ังโปรแกรมอัตโนมัติ	ออกแบบและส่ังพิมพ์

■■ D 	เทป	ท้ังแบบฉลากและแบบต่อเน่ืองสูงสุดกว้างถึง	62	mm.		
เหมาะกับการพิมพ์ฉลาก	ป้ายช่ือ	และฉลากท่ีอยู่บนบรรจภัณฑ์	
หรือซองจดหมาย	(มีฉลากให้เลือกถึง	22	แบบ)

■■ ความเร็วในการพิมพ์	176	mm/sec	พิมพ์ฉลากได้สูงสุด		
110	ฉลากต่อนาที	(ฉลากมาตรฐาน)	ตัดฉลากอัตโนมัติ

■■ หน้าจอ	Bac lit	LCD	ความละเอียด	320x120	dot
■■ พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ,	พิมพ์บาร์โค้ดได้	30	แบบมาตรฐาน		
และแบบ	2D	อีก	2	แบบ

■■ รองรับการทำางานเครือข่ายแบบใช้สาย	(Networ )	และเครือข่าย	
แบบไร้สาย	(Wireless)	และ	Bluetooth	2.1 ED

■■ Brother	iPrint&Label	สามารถส่ังพิมพ์จาก	Apple	iPhone,	iPad	หรือ	
Android	ได้โดยตรง

■■ Direct	Thermal	แบบ	2	สี	สามารถพิมพ์ได้	สีแดง,	ดำา		
(รอบรับกับฉลากรุ่นท่ีรองรับความสามารถน้ีเท่าน้ัน)

■■ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม	P-touch	Editor	 5.1
■■ D 	เทป	ท้ังแบบฉลาก	และแบบต่อเน่ืองสูงสุดกว้างถึง	62	mm.

P-Touch Editer	ซอ ต�แวร์	P-Touch Editor P-Touch Editer Lite
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รองรับเคร�อ่งพ�มพ� ลากแบบต้ัง ตะ ีเ่ ือ่มต�อ ปยังคอมพ�วเตอร�และเคร�อ่งร�น ีต่�องการต�อเ ือ่มกับคอมพ�วเตอร� 
ายในซอ ต�แวร� ะมีตัวเลือกการออกแบบต�าง มากมาย และ งก� ั่น ี่บรร เคร�่องมือ ี่ าเปนในการค�า

และอตสาหกรรม องค  สาหรับสร�าง ลากซอ ต�แวร� สามารถติดต้ัง ัง้ใน  และ 

สาหรับผ�ใ �งาน   เ �าน้ัน ง�ายต�อการติด
ต้ังและใ �งาน เพยงเ ือ่มต�อสาย  ติดต้ัง ปรแกรมอัต นมัติ
ออกแบบและส่ังพ�มพ�

HIGH
SPEED 
PRINT

ร�น PT-P900W

ร�น PT-P950NW

iF	Design	Awards	คือรางวัลที่มอบแก่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทางด้านคุณภาพ	และ ักยภาพในการทำางาน	
ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ	 เพ่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน	 และที่
สำาคั ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	 โดยมีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเปน
สุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า	4,322	ชิ้น	จากทั่วโลก

หมายเหต
•		ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•		บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

��
YEARS

WARR
ANTY

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th

ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

WARR
ANTY

NEW!
PRODUCT PT-D600

ราคา		6,990	บา *

■■ ความเร็วในการพิมพ์	30	mm/sec	ความละเอียด	180	dpi			

พิมพ์ได้	2	ภาษา	ท้ังภาษาไทย	และภาษาอังก ษ		

พร้อมจอสี	LCD	Bac lit	ขนาดให ่	
■■ พิมพ์บาร์โค้ดได้	9	แบบ	พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด	7	บรรทัด
■■ มีกรอบให้เลือก	99	แบบ	และสั ลักษณ์	545	แบบ
■■ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม	P-Touch	Editor	 5.1
■■ T E 		เทป		มีให้เลือกหลากสีและขนาดต้ังแต่		3.5-24	mm	
■■ รองรับการใช้งานกับ	PC	และ		Macintosh
■■ รองรับการทำางานผ่าน	USB	พร้อมด้วยท่ีตัดเทปแบบอัตโนมัติ		

(Automatic	Label	Cutter)

ส

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!
บัตรกานัล  มลค�า 1,000.-

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!
บัตรกานัล  มลค�า 1,000.-

PT-D450

ราคา		2,990	บา *

■■ ความเร็วในการพิมพ์	20	mm/sec		

ความละเอียด	180	dpi	พิมพ์ได้	2	ภาษา	ท้ังภาษาไทยและภาษา

อังก ษ	พร้อมจอสี	LCD	Bac lit	ขนาดให ่
■■ พิมพ์บาร์โค้ดได้	9	แบบ	พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด		

5	บรรทัด
■■ ออกแบบฉลากผ่าน	P-Touch	Editor 5.1
■■ T E 	เทป	มีให้เลือกหลากสีและขนาดต้ังแต่	3.5-18	mm
■■ รองรับการใช้งานกับ	PC	และ		Macintosh

ส

DIRECT THERMAL

OFFICE USE

ปกติ	16,990	บา *
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PJ-763MFi

ราคา* โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย ราคา* โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย ราคา* โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย 

PJ-763MFi

ราคา*	โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย	

เครอง ม � บบ ก าขนาด ม� �อง ช�หมก
ู นส รบ าน

•	เครื่องพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน	ขนาด	A4		
•	ความละเอียด	300	dpi	
•	ความเร็วในการพิมพ์	8	แผ่น/นาที
•	รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	และ	Bluetooth	
•	Support	Windows,	Android	และ	iOS

เครอง ม �รส บนด� ละกระดา
ความร�อน

ู นส รบ ร าบา

	เครื่องพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน	
	รองรับกระดาษหน้ากว้างสูงสุด	56	มม.
	ความละเอียด	300	dpi
	ความเร็วในการพิมพ์	6	นิ้ว/วินาที	
	รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	และ	Networ 	
			(Wired	LAN)

TD-2130N TD-4000,
TD-4100N

TD-4410D, 
TD-4420DN,
TD-4520DN

เครอง ม �ความร�อน ขนาด
ู นส รบ าน นา

น

เครอง ม � ลาก บบ ช�ความร�อน
ดย รง เชอม �อผ�านคอม วเ อร�
ขนาด

	เครื่องพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน	ขนาด	4 	
	ความละเอียด	300	dpi
	ความเร็วในการพิมพ์	4.3	นิ้ว/วินาที	
	รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	และ	Wired	LAN	
		(เฉพาะรุ่น	TD-4100N)	

	ความละเอียดในการพิมพ์	203	dpi	(TD-4410D,TD-4420DN)	
		หรือ	300	dpi	(TD-4520DN)
	ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด	8	นิ้วต่อวินาที-IPS	(TD-4410D,
		TD-4420DN)	หรือ	6	นิ้วต่อวินาที	(TD-4520DN)
	การเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	,	 S232C	Serial	และ	
		Ethernet	LAN	(10/100Base-TX)	ส หรับรุ่น	TD-4420DN,
		TD-4520DN)

ั่น วาม ำเร เ อ ุรกิ คุ

No./Color ขนาด ราคา

460.-

540.-

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

600.-

450.-

450.-

720.-

720.-

870.-

930.-

720.-

980.-

1,090.-

No./Color ขนาด ราคา

540.-

720.-

6mm

12mm

870.-18mm

930.-24mm

1,090.-36mm

600.-9mm

TZE-FX211
TZE-FX611
TZE-FX221
TZE-FX621
TZE-FX231
TZE-FX631
TZE-FX431
TZE-FX731
TZE-FX241
TZE-FX641
TZE-FX441
TZE-FX741
TZE-FX251
TZE-FX651
TZE-FX451
TZE-FX751
TZE-FX261
TZE-FX661

No./Color ขนาด ราคา
540.-

720.-

6mm

12mm

870.-18mm

930.-24mm

980.-36mm

600.-9mm

No./Color ขนาด ราคา

870.-12mm

TZE-FA3
TZE-FA53
TZE-FA63
TZE-FAE3

No./Color ขนาด ราคา

290.-12mm

TZE-R231
TZE-R234
TZE-RE34
TZE-RN34
TZE-RW34

No./Color ราคา

ต ต
Contact
Center

Adults

Kids

Wristband (Blue)
Wristband (Pink)
Wristband (Blue)
Wristband (Pink)

No./Color ขนาด
M-921
M-K221
M-K222
M-K223
M-K521
M-K621
M-931
M-K231
M-K232
M-K233
M-K531
M-K631

ราคา

9mm

าม า ท มาตร าน มตร

12mm

320.-

320.-

No./Color ขนาด
DK-11201
DK-11202
DK-11203
DK-11204
DK-11208
DK-11209
DK-11221
DK-11207

29mm x 90mm
62mm x 100mm
17mm x 87mm
17mm x 54mm
38mm x 90mm
29mm x 62mm
23mm x 23mm
58mm x 58mm

400.-
300.-
300.-
400.-
400.-
800.-

1,000.-
100.-

430.-
760.-
430.-
430.-
760.-
760.-
650.-
870.-

ประเภท

ส รบต บน ส ุ
แ ม แ น

ส รบต

No./Color ขนาด ราคา

9mm

12mm 2,790.-

18mm 3,290.-

24mm 3,790.-

36mm

2,590.-

3,290.-

3,790.-

4,290.-
4,990.-

2,590.-

ม�วน
ชิ�น

ม�วน
ราคา

No./Color ขนาด
DK-22205
DK-22210
DK-22214
DK-22251**
DK-22606
DK-22211
DK-22212
DK-22213

62mm x 30.48m
29mm x 30.48m
12mm x 30.48m
62mm x 15.24m
62mm x 15.24m
29mm x 15.24m
62mm x 15.24m
62mm x 15.24m

760.-
430.-
320.-
870.-

2,190.-
870.-

2,190.-
2,190.-

ประเภท

ท กร า ต น

ท กร า ต น ม � ส แ

ท �มต น

ม�วน
ราคา

  HSE - Heat Shrink Tube 1.5 meters(Shrink ratio 2:1)

No./Color ขนาด
HSE-211
HSE-221
HSE-231
HSE-241
HSE-251

5.8mm
8.8mm
11.7mm
17.7mm
23.6mm

ร า
ร า
ร า
ร า
ร า

690.-
790.-
890.-
990.-

1,090.-

กล�อง
ราคาเหมาะสำหรับสายเส�นผ�าศูนย�กลาง

รุ�น
AD-24ESUK

AD-E001
DK-CL99

DK-BU99

ม แ ส รบ ร ม � าก รุน

PT-D200KT, PT-D200RK, PT-D200DR, PT-P300BT

550.-

990.-
600.-

380.-

เหมาะสำหรับสายเส�นผ�าศูนย�กลาง

ส รบ

ส รบ

ราคา

No./Color ขนาด ราคา

600.-100mTR-100BK

า สตก ก ร� ม � น ม น สตก ก ร� น น กร า ส า

ต ก รท ม � กมา นส ม กบรุน

TZE-S211
TZE-S121
TZE-S221
TZE-S621
TZE-S131
TZE-S231
TZE-S631
TZE-S141
TZE-S241
TZE-S641
TZE-S151
TZE-S251
TZE-S651
TZE-S261
TZE-S661

ท ส

Premium
White**
Premium 
Gold** 
Premium 
Silver**

TZE-111
TZE-211
TZE-315
TZE-611
TZE-121
TZE-221
TZE-222
TZE-223
TZE-325
TZE-421
TZE-521
TZE-621
TZE-721
TZE-131
TZE-132
TZE-133
TZE-135
TZE-231
TZE-232
TZE-233
TZE-334
TZE-335
TZE-431
TZE-435
TZE-531
TZE-535
TZE-631
TZE-731
TZE-M31
TZE-B31*
TZE-C31*
TZE-HC31*
TZE-HW31*
TZE-RY31*
TZE-GW31*

TZE-M931
TZE-PR234**
TZE-PR831**
TZE-PR935**
TZE-141
TZE-241
TZE-242
TZE-243
TZE-344
TZE-345
TZE-441
TZE-541
TZE-641
TZE-741
TZE-151
TZE-251
TZE-252
TZE-253
TZE-354
TZE-355
TZE-451
TZE-551
TZE-555
TZE-651
TZE-751
TZE-B51*
TZE-C51*
TZE-M951
TZE-PR254**
TZE-PR851**
TZE-PR955**
TZE-161
TZE-261
TZE-262
TZE-263
TZE-461
TZE-561
TZE-661
TZE-M961

ต ก รท ม � กมา นส ม กบรุน

เหมาะสำหรับสายเส�นผ�าศูนย�กลาง

าม า ท มาตร าน มตร

• รา า ังก าว รวม า ีม าเพม • บร ัท บราเ อร อ งวน ท นการเ ี่ น งรา า มตอง ง ทราบ วง นา • บร ัท บราเ อร อ งวน ท น วามรับ อบ อันเก าก วาม นการพมพ ร�อการ า

ทนตอการ ี าง

อกออกงา

เท เ อบ
น พเ

ทนตออ ม
น ง

การ เกา
กับพ�น ว ง

องกัน
รอ วน

ทน ารเ มี นำ

เท ต นน
เ นพเ

มา เ ต

Standard Laminated

เท พมพอัก ร

เท พมพอัก ร
เท พมพอัก ร

เท ก องมี มวน

เท พมพอัก ร

อ กร เ รมอ่น

า ตกเกอรพมพอัก ร
Brother DK Label

เทป	T e	ลามิเนตเทป	ทนต่อน้ 	แสงแดด	ความร้อน	เหมาะส หรับ
การใช้งานท้ังในบ้านและออฟฟ 	ฉลากเหล่าน้ีมีกาวแบบอะคลีลิค	
ซ่ึงออกแบบมาส หรับพ้นผิวเรยบแบนและไม่ขรุขระ	เช่น	โฟลเดอร์
แฟ้ม,	พ้นผิวโลหะ,	พลาสติกและกระจก		

ใ �กับเคร�่องพ�มพ� ลาก  ร�น -12 0 , -1 0, -1 30, -2 00, -2 30, 
- 00, - 00 , - 00 , - 00 , - 200, - 200 , - 200 , 
- 00, - 200 , - 300 , - 0  และ - 0 , - 0, - 200 , 
- 00 , - 0 , - 300 , - 110

เทป	FX	T eมีความยืดหยุ่นสามารถติดป้ายลามิเนตเพ่อความ
ทนทาน	เหมาะส หรับพ้นผิวที่มีลักษณะโค้งกลม	เช่น	การติด
ฉลากสายไฟและสายสั าณเสียง	/	ภาพ

เทป	 Strong	 adhesi e	 T e	 เปนเทปที่เพิ ่ม
ความเหนียวของกาวให้ติดแน่นมากข้นจากใน
เทป	 T E	 ปกติ	 เหมาะกับการใช้กับพ้นผิวที่มี
ความขรุขระ	หรือต้องการความทนทานติดแน่น
มากยิ่งข้น	เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม	

เทป	 abric	T e	เปนเทปท่ีออกแบบมาเพ่อติดกับผ้า	โดย
สามารถน ไปใช้เพ่อติดกับเส้ือ	ผ้าเช็คหน้า	ปลอก
หมอน	ฯลฯ	เพยงวางเทปลงบนผ้าท่ีต้องการ	วางผ้า
รองทับฉลากและ	ใช้เตารดที่ความร้อน	160	-	180	
อง าเซลเซียส	 ทับ	 10-15	 วินาที	 เท่านั้น	 ฉลาก
สามารถทนต่อการซักล้างได้*

เทป	 ibbon	 T e	 เปนเทปแบบริบบิ้น	 ที่ผู้ใช้
สามารถสร้างสรรค์	 ข้อความ	 สั ลักษณ์ต่างๆ
ลงบนริบบิ้นได้	สร้างงาน ีมือหรือ	ของขวั ชิ้น
พิเ ษให้กับคนพิเ ษของคุณได้	ไม่เหมือนใคร

สายรัดข้อมือแบบพิมพ์ได้ส หรับสถานพยาบาล
และคนไข้

ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ฉลาก	Brother	รุ่น	PT-65TH

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก	Brother	รุ ่น	 L-550,	 L-570,	
L-580N,	 L-700,	 L-720NW,	 L-800, L-820NWB	

ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ฉลาก	Brother
รุ่น	PT-9500PC,	PT-9700PC,	PT-9800PCN,	
PT-P900W,	PT-P950NW

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก	Brother	รุ ่น	PT-E300 P,	
PT-E550W P,	PT-P900W,	PT-P950NW	

ใช้กับเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก	
Brother	รุ ่น	PT-E850T WLI
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PJ-763MFi

ราคา* โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย ราคา* โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย ราคา* โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย 

PJ-763MFi

ราคา*	โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ	Contact	Center	หรือตัวแทนจ หน่าย	

เครอง ม � บบ ก าขนาด ม� �อง ช�หมก
ู นส รบ าน

•	เครื่องพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน	ขนาด	A4		
•	ความละเอียด	300	dpi	
•	ความเร็วในการพิมพ์	8	แผ่น/นาที
•	รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	และ	Bluetooth	
•	Support	Windows,	Android	และ	iOS

เครอง ม �รส บนด� ละกระดา
ความร�อน

ู นส รบ ร าบา

	เครื่องพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน	
	รองรับกระดาษหน้ากว้างสูงสุด	56	มม.
	ความละเอียด	300	dpi
	ความเร็วในการพิมพ์	6	นิ้ว/วินาที	
	รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	และ	Networ 	
			(Wired	LAN)

TD-2130N TD-4000,
TD-4100N

TD-4410D, 
TD-4420DN,
TD-4520DN

เครอง ม �ความร�อน ขนาด
ู นส รบ าน นา

น

เครอง ม � ลาก บบ ช�ความร�อน
ดย รง เชอม �อผ�านคอม วเ อร�
ขนาด

	เครื่องพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน	ขนาด	4 	
	ความละเอียด	300	dpi
	ความเร็วในการพิมพ์	4.3	นิ้ว/วินาที	
	รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	และ	Wired	LAN	
		(เฉพาะรุ่น	TD-4100N)	

	ความละเอียดในการพิมพ์	203	dpi	(TD-4410D,TD-4420DN)	
		หรือ	300	dpi	(TD-4520DN)
	ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด	8	นิ้วต่อวินาที-IPS	(TD-4410D,
		TD-4420DN)	หรือ	6	นิ้วต่อวินาที	(TD-4520DN)
	การเชื่อมต่อผ่านสาย	USB	,	 S232C	Serial	และ	
		Ethernet	LAN	(10/100Base-TX)	ส หรับรุ่น	TD-4420DN,
		TD-4520DN)

ั่น วาม ำเร เ อ ุรกิ คุ

No./Color ขนาด ราคา

460.-

540.-

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

600.-

450.-

450.-

720.-

720.-

870.-

930.-

720.-

980.-

1,090.-

No./Color ขนาด ราคา

540.-

720.-

6mm

12mm

870.-18mm

930.-24mm

1,090.-36mm

600.-9mm

TZE-FX211
TZE-FX611
TZE-FX221
TZE-FX621
TZE-FX231
TZE-FX631
TZE-FX431
TZE-FX731
TZE-FX241
TZE-FX641
TZE-FX441
TZE-FX741
TZE-FX251
TZE-FX651
TZE-FX451
TZE-FX751
TZE-FX261
TZE-FX661

No./Color ขนาด ราคา
540.-

720.-

6mm

12mm

870.-18mm

930.-24mm

980.-36mm

600.-9mm

No./Color ขนาด ราคา

870.-12mm

TZE-FA3
TZE-FA53
TZE-FA63
TZE-FAE3

No./Color ขนาด ราคา

290.-12mm

TZE-R231
TZE-R234
TZE-RE34
TZE-RN34
TZE-RW34

No./Color ราคา

ต ต
Contact
Center

Adults

Kids

Wristband (Blue)
Wristband (Pink)
Wristband (Blue)
Wristband (Pink)

No./Color ขนาด
M-921
M-K221
M-K222
M-K223
M-K521
M-K621
M-931
M-K231
M-K232
M-K233
M-K531
M-K631

ราคา

9mm

าม า ท มาตร าน มตร

12mm

320.-

320.-

No./Color ขนาด
DK-11201
DK-11202
DK-11203
DK-11204
DK-11208
DK-11209
DK-11221
DK-11207

29mm x 90mm
62mm x 100mm
17mm x 87mm
17mm x 54mm
38mm x 90mm
29mm x 62mm
23mm x 23mm
58mm x 58mm

400.-
300.-
300.-
400.-
400.-
800.-

1,000.-
100.-

430.-
760.-
430.-
430.-
760.-
760.-
650.-
870.-

ประเภท

ส รบต บน ส ุ
แ ม แ น

ส รบต

No./Color ขนาด ราคา

9mm

12mm 2,790.-

18mm 3,290.-

24mm 3,790.-

36mm

2,590.-

3,290.-

3,790.-

4,290.-
4,990.-

2,590.-

ม�วน
ชิ�น

ม�วน
ราคา

No./Color ขนาด
DK-22205
DK-22210
DK-22214
DK-22251**
DK-22606
DK-22211
DK-22212
DK-22213

62mm x 30.48m
29mm x 30.48m
12mm x 30.48m
62mm x 15.24m
62mm x 15.24m
29mm x 15.24m
62mm x 15.24m
62mm x 15.24m

760.-
430.-
320.-
870.-

2,190.-
870.-

2,190.-
2,190.-

ประเภท

ท กร า ต น

ท กร า ต น ม � ส แ

ท �มต น

ม�วน
ราคา

  HSE - Heat Shrink Tube 1.5 meters(Shrink ratio 2:1)

No./Color ขนาด
HSE-211
HSE-221
HSE-231
HSE-241
HSE-251

5.8mm
8.8mm
11.7mm
17.7mm
23.6mm

ร า
ร า
ร า
ร า
ร า

690.-
790.-
890.-
990.-

1,090.-

กล�อง
ราคาเหมาะสำหรับสายเส�นผ�าศูนย�กลาง

รุ�น
AD-24ESUK

AD-E001
DK-CL99

DK-BU99

ม แ ส รบ ร ม � าก รุน

PT-D200KT, PT-D200RK, PT-D200DR, PT-P300BT

550.-

990.-
600.-

380.-

เหมาะสำหรับสายเส�นผ�าศูนย�กลาง

ส รบ

ส รบ

ราคา

No./Color ขนาด ราคา

600.-100mTR-100BK

า สตก ก ร� ม � น ม น สตก ก ร� น น กร า ส า

ต ก รท ม � กมา นส ม กบรุน

TZE-S211
TZE-S121
TZE-S221
TZE-S621
TZE-S131
TZE-S231
TZE-S631
TZE-S141
TZE-S241
TZE-S641
TZE-S151
TZE-S251
TZE-S651
TZE-S261
TZE-S661

ท ส

Premium
White**
Premium 
Gold** 
Premium 
Silver**

TZE-111
TZE-211
TZE-315
TZE-611
TZE-121
TZE-221
TZE-222
TZE-223
TZE-325
TZE-421
TZE-521
TZE-621
TZE-721
TZE-131
TZE-132
TZE-133
TZE-135
TZE-231
TZE-232
TZE-233
TZE-334
TZE-335
TZE-431
TZE-435
TZE-531
TZE-535
TZE-631
TZE-731
TZE-M31
TZE-B31*
TZE-C31*
TZE-HC31*
TZE-HW31*
TZE-RY31*
TZE-GW31*

TZE-M931
TZE-PR234**
TZE-PR831**
TZE-PR935**
TZE-141
TZE-241
TZE-242
TZE-243
TZE-344
TZE-345
TZE-441
TZE-541
TZE-641
TZE-741
TZE-151
TZE-251
TZE-252
TZE-253
TZE-354
TZE-355
TZE-451
TZE-551
TZE-555
TZE-651
TZE-751
TZE-B51*
TZE-C51*
TZE-M951
TZE-PR254**
TZE-PR851**
TZE-PR955**
TZE-161
TZE-261
TZE-262
TZE-263
TZE-461
TZE-561
TZE-661
TZE-M961

• รา า ังก าว รวม า ีม าเพม • บร ัท บราเ อร อ งวน ท นการเ ี่ น งรา า มตอง ง ทราบ วง นา • บร ัท บราเ อร อ งวน ท น วามรับ อบ อันเก าก วาม นการพมพ ร�อการ า

ทนตอการ ี าง

อกออกงา

เท เ อบ
น พเ

ทนตออ ม
น ง

การ เกา
กับพ�น ว ง

องกัน
รอ วน

ทน ารเ มี นำ

เท ต นน
เ นพเ

มา เ ต

Standard Laminated

เท พมพอัก ร

เท พมพอัก ร
เท พมพอัก ร

เท ก องมี มวน

เท พมพอัก ร

อ กร เ รมอ่น

า ตกเกอรพมพอัก ร
Brother DK Label

เทป	T e	ลามิเนตเทป	ทนต่อน้ 	แสงแดด	ความร้อน	เหมาะส หรับ
การใช้งานท้ังในบ้านและออฟฟ 	ฉลากเหล่าน้ีมีกาวแบบอะคลีลิค	
ซ่ึงออกแบบมาส หรับพ้นผิวเรยบแบนและไม่ขรุขระ	เช่น	โฟลเดอร์
แฟ้ม,	พ้นผิวโลหะ,	พลาสติกและกระจก		

ใ �กับเคร�่องพ�มพ� ลาก  ร�น -12 0 , -1 0, -1 30, -2 00, -2 30, 
- 00, - 00 , - 00 , - 00 , - 200, - 200 , - 200 , 
- 00, - 200 , - 300 , - 0  และ - 0 , - 0, - 200 , 
- 00 , - 0 , - 300 , - 110

เทป	FX	T eมีความยืดหยุ่นสามารถติดป้ายลามิเนตเพ่อความ
ทนทาน	เหมาะส หรับพ้นผิวที่มีลักษณะโค้งกลม	เช่น	การติด
ฉลากสายไฟและสายสั าณเสียง	/	ภาพ

เทป	 Strong	 adhesi e	 T e	 เปนเทปที่เพิ ่ม
ความเหนียวของกาวให้ติดแน่นมากข้นจากใน
เทป	 T E	 ปกติ	 เหมาะกับการใช้กับพ้นผิวที่มี
ความขรุขระ	หรือต้องการความทนทานติดแน่น
มากยิ่งข้น	เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม	

เทป	 abric	T e	เปนเทปท่ีออกแบบมาเพ่อติดกับผ้า	โดย
สามารถน ไปใช้เพ่อติดกับเส้ือ	ผ้าเช็คหน้า	ปลอก
หมอน	ฯลฯ	เพยงวางเทปลงบนผ้าท่ีต้องการ	วางผ้า
รองทับฉลากและ	ใช้เตารดที่ความร้อน	160	-	180	
อง าเซลเซียส	 ทับ	 10-15	 วินาที	 เท่านั้น	 ฉลาก
สามารถทนต่อการซักล้างได้*

เทป	 ibbon	 T e	 เปนเทปแบบริบบิ้น	 ที่ผู้ใช้
สามารถสร้างสรรค์	 ข้อความ	 สั ลักษณ์ต่างๆ
ลงบนริบบิ้นได้	สร้างงาน ีมือหรือ	ของขวั ชิ้น
พิเ ษให้กับคนพิเ ษของคุณได้	ไม่เหมือนใคร

สายรัดข้อมือแบบพิมพ์ได้ส หรับสถานพยาบาล
และคนไข้

ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ฉลาก	Brother	รุ่น	PT-65TH

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก	Brother	รุ ่น	 L-550,	 L-570,	
L-580N,	 L-700,	 L-720NW,	 L-800, L-820NWB	

ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ฉลาก	Brother
รุ่น	PT-9500PC,	PT-9700PC,	PT-9800PCN,	
PT-P900W,	PT-P950NW

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก	Brother	รุ ่น	PT-E300 P,	
PT-E550W P,	PT-P900W,	PT-P950NW	

ใช้กับเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก	
Brother	รุ ่น	PT-E850T WLI
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JV1400 GS2700 GS3700PGS3700P

■■ ตะเข็บภายในเครื่อง	14	ลาย
■■ ไฟส่องสว่าง	LED	
■■ กำาหนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ
■■ กำาหนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ
■■ การเย็บรังดุม	4	ขั้นตอน
■■ เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ	C IP-ON	

โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
■■ ความกว้างตะเข็บสูงสุด	5	มม.
■■ ความยาวตะเข็บสูงสุด	4	มม.

■■ ตะเข็บภายในเครื่อง	27	ลาย
■■ ช่องใส่กระสวยแนวนอน	จากด้านบน
■■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ	
■■ ไฟส่องสว่าง	LED
■■ ปุมหมุนควบคุมความตึงด้าย	
■■ ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว
■■ ลายสำาหรับทำารังดุมอัตโนมัติ	1	ขั้นตอน
■■ ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้
■■ เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ	C IP-ON	

โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
■■ การเย็บแบบอาร์มฟร	
■■ ความกว้างตะเข็บสูงสุด	5	มม.
■■ ความยาวตะเข็บสูงสุด	4	มม.

■■ ตะเข็บภายในเครื่อง	37	ลาย
■■ ช่องใส่กระสวยแนวนอน	จากด้านบน
■■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ	
■■ 	ไฟส่องสว่าง	LED
■■ ปุมหมุนควบคุมความตึงด้าย	
■■ ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว
■■ ลายสำาหรับทำารังดุมอัตโนมัติ	1	ขั้นตอน
■■ ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้
■■ เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ	C IP-ON	

โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก
■■ การเย็บแบบอาร์มฟร
■■ ความกว้างตะเข็บสูงสุด	5	มม.
■■ ความยาวตะเข็บสูงสุด	4	มม.

พ�เ 	3,990	บา * พ�เ 	5,990	บา * ราคา	9,900	บา * 
ปกติ	6,490	บา * ปกติ	8,490	บา * ี ี

หมายเหต	 *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
•	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา
•	บริษัท	อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี	จำากัด	(PINN	SHOP)	77/5	ถ.อารักษ์	ต.พระสิงห์	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200,	โทร พัท์	0	5390	4301-5,	0	8261	44061-65	โทรสาร	0	5381	4662
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ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เฉพาะรุ่น	FS50	และ	A80

เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th
ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-	และ	F007N แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-

0% 0%
4 MONTHS

4234D4234D

■■ จักรแซกริมผ้า	(เก็บริมผ้า)
■■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ	ทั้งเข็มคู่และเข็มเดี่ยว
■■ ระบบการร้อยด้ายแบบ	4	สีเพ่อง่ายต่อการร้อยด้าย
■■ กล่องใส่เ ษผ้าและเ ษด้ายที่ถูกตัด
■■ ไฟส่องสว่างแบบ	LED	ช่วยถนอมสายตาและ

ประหยัดไฟ
■■ กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง	หยิบใช้ได้สะดวก
■■ ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ	2,	3	หรือ	4	เส้นด้ายพร้อม

ตัดส่วนเกินขณะเย็บระบบการร้อยด้ายล่างแบบ	

F.A.S.T.(Fast	and	Simple	Threading)
■■ ระบบฟนจักร	2	ตอน	เพ่อการเย็บตะเข็บที่

สม่ำาเสมอกับทุกเนื้อผ้า
■■ ปุมควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า	
■■ ปุมเลือกความยาวของตะเข็บ
■■ ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

ราคา	22,900	บา *
แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-

0% 0%
6 MONTHS

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE! FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

2104D2104D

■■ จักรแซกริมผ้า	
■■ ระบบการร้อยด้ายแบบ	4	สี	เพ่อง่ายต่อการร้อยด้าย
■■ ไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่ในการเย็บ
■■ กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง	หยิบใช้ได้สะดวก
■■ ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ	3	หรือ	4	เส้นด้าย	พร้อมตัด

ส่วนเกินขณะเย็บ	
■■ ความกว้างของตะเข็บ	5.0-7.0	มม.
■■ มีระบบฟนจักร	2	ตอน	เพ่อการเย็บตะเข็บท่ีสม่ำาเสมอ
■■ ปุมควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า
■■ ปุมเลือกความยาวของตะเข็บ
■■ ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

ี ี

ราคา	19,900	บา *
แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-

0% 0%
6 MONTHS

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

FS50

■■ ลายเย็บและลายตกแต่ง	50	ลาย
■■ ตะเข็บทำารังดุมอัตโนมัติ	1ขั้นตอน	5	แบบ
■■ หน้าจอ	LCD	ขาว-ดำา	แสดงผลชัดเจน		

แสดงตีนผีที่ต้องใช้งาน	
■■ มีปุมปรับเลื่อนความช้า-เร็วในการเย็บ
■■ มีระบบ	Drop	 eed	ลดฟนจักร
■■ มีไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่เย็บ
■■ มีที่สนเข็มอัตโนมัติ	ง่ายต่อการร้อยด้าย
■■ มีปุม	Start/Stop	ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เท้าเหยียบ

ความยาวตะเข็บสูงสุด	4	มม.

ราคา	17,900	บา * 

ี ี

แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-	
และ	WT7	 	F005N

แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-	
และ	WT7	 	F005N

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!
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A80

■■ จักรเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์
■■ ปุม	Start-Stop	ด้วยมือ	ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบ
■■ ปุมปรับระดับความช้า-เร็ว	ในการเย็บ
■■ ระบบ	drop	 eed	ลดฟนจักร
■■ ลายเย็บและลายตกแต่ง	80	ลาย	พร้อมตะเข็บ	

ทำารังดุมอัตโนมัติ	1	ขั้นตอน	8	แบบ
■■ หน้าจอ	LCD	ขนาดให ่	แสดงผลชัดเจน
■■ มีไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นท่ีในการเย็บ

ราคา	22,900	บา * 
0% 0%

10 MONTHS

0% 0%
6 MONTHS

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

HOME SEWING MACHINE
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แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

NV180KNV180D

SDX1200

■■ เปนทั้งจักรเย็บ	และปก	ในตัวเดียวกัน
■■ ลายปก	Hello	 itty	ในตัวเครื่อง	54	ลาย
■■ ลายปกต่างๆในตัวเครื่อง	134	ลาย
■■ ลายตะเข็บงานเย็บ	ตะเข็บตกแต่งในตัวเครื่อง	181	ลาย
■■ หน้าจอ	LCD	สี	ระบบสัมผัส
■■ พ้นที่ในการปกขนาด	100x100	มม.	(170x100	มม.*)
■■ ความเร็วในการปก	400	 ีเข็มต่อนาที
■■ มีรูปแบบตัวอักษร	10	รูปแบบ	(ภาษาอังก ษ	7	รูปแบบ	ภาษา ี่ปุน	3	รูปแบบ)
■■ มีช่องเสียบ	USB	port	1	ช่อง
■■ มีหลอดไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่ในการเย็บและปก
■■ สามารถปกชื่อนักเรยนภาษาไทยได้	(โดยใช้คู่กับโปรแกรม	PE-Design)	

*ขนาดสะดึงที่ต้องซื้อเพิ่ม	อุปกรณ์เสริม

หมายเหต	 *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
 •	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา
 •	บริษัท	อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี	จำากัด	(PINN	SHOP)	77/5	ถ.อารักษ์	ต.พระสิงห์	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200,	โทร พัท์	0	5390	4301-5,	0	8261	44061-65	โทรสาร	0	5381	4662

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th

ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ราคา	45,900	บา * 
แผ่นรองจักร	Hello	 itty	มูลค่า	990	บาท
ผ้าคลุมจักร	Hello	 itty	มูลค่า	1,290	บาท

0% 0%
10 MONTHS

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

■■ เปนทั้งจักรเย็บ	และปก	ในตัวเดียวกัน
■■ ลายปก	Disney	ในตัวเครื่อง	45	ลาย
■■ ลายปกต่างๆในตัวเครื่อง	125	ลาย
■■ ลายตะเข็บงานเย็บ	ตะเข็บตกแต่งในตัวเครื่อง	181	ลาย
■■ หน้าจอ	LCD	สี	ระบบสัมผัส	ขนาด	3.7	นิ้ว
■■ พ้นที่ในการปกขนาด	100x100	มม.	(170x100	มม.*)
■■ ความเร็วในการปก	400	 ีเข็มต่อนาที
■■ มีรูปแบบตัวอักษร	10	รูปแบบ	(ภาษาอังก ษ	7	รูปแบบ	ภาษา ี่ปุน	3	รูปแบบ)
■■ มีช่องเสียบ	USB	port	1	ช่อง
■■ มีหลอดไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่ในการเย็บและปก
■■ สามารถปกชื่อนักเรยนภาษาไทยได้	(โดยใช้คู่กับโปรแกรม	PE-Design)	

*ขนาดสะดึงที่ต้องซื้อเพิ่ม	อุปกรณ์เสริม

ราคา	45,900	บา * 
แผ่นรองจักร	Mic ey	Mouse	มูลค่า	990	บาท
ผ้าคลุมจักร	Mic ey	Mouse	มูลค่า	1,290	บาท
แผ่นรองจักร	Mic ey	Mouse	มูลค่า	990	บาท
ผ้าคลุมจักร	Mic ey	Mouse	มูลค่า	1,290	บาท

0% 0%
10 MONTHS

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!
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SEWING&EMBROIDERY MACHINE

■■ เครื่องสแกนและตัด
■■ ปรับใบมีดอัตโนมัติ
■■ มีฟงก์ชั่นสแกนเนอร์ในตัว	ด้วยความละเอียด	600	dpi
■■ สามารถตัดวัสดุความหนาได้ถึง	3	มิลลิเมตร
■■ รูปแบบตัวอักษร	17	รูปแบบ	และลายตัวเครื่อง	1,303	แบบ		
พร้อมลายทำางานควิลท์	140	ลาย

■■ สามารถอ่านข้อมูล	S G
■■ มีช่องเสียบ	USB	2	ช่อง
■■ รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย	(Wireless)

ราคา	22,900	บา * 0% 0%
6 MONTHS

WARR
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PR670E PR1050X PE-DESIGN 10

VR

■■ จักรปกหัวเดียว	6	เข็ม
■■ มีพ้นที่ในการปกขนาด	300	x	200	มม.
■■ หน้าจอ	IPS	แบบ	LCD	ระบบสัมผัส	ขนาด	10.1	น้ิว		ความละเอียดสูง
■■ มีแบบอักษรภาษาอังก ษในตัวเครื่อง	37	แบบ
■■ มี	LED	pointer	กำาหนดตำาแหน่งในการปก
■■ รูปแบบ	Designs	ลายปกในตัวเครื่อง	640	รูปแบบ
■■ ความเร็ว	1,000	 ีเข็มต่อนาที
■■ มีฟงก์ชั่นกำาหนดความเร็วแต่ละเข็มให้เหมาะกับด้ายชนิดพิเ ษ
■■ มีวิดีโอแนะนำาการใช้งานและคู่มือช่วยเหลือในตัวเครื่อง
■■ มีไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่ในการปก
■■ มีสะดึงพร้อมปกมาให้	4	ขนาด
■■ มีช่องเสียบ	พอร์ต	USB

■■ ซอฟท์แวร์สำาหรับออกแบบลวดลายงานปก	

สามารถช่วยออกแบบลายปก	สร้างตัวอักษร	

ที่ต้องการกำาหนดความหนา-บางของเส้น	และ

สามารถปรับเปลี่ยนภาพถ่ายตัวอักษรที่มีอยู	่

ให้เปนลายปกได้ให้คุณสามารถเชื่อมต่อ

ระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังจักรปกรุ่นที่คุณ

ต้องการได้
■■ สามารถอ่านรูปแบบไฟล์	.pes,	.dst	และ	

.phc	ได้

■■ จักรปกหัวเดียว	10	เข็ม
■■ มีพ้นที่ในการปกขนาด	360x220	มม.
■■ หน้าจอ	IPS	แบบ	LCD	ระบบสัมผัสขนาด	10.1	นิ้ว	ความละเอียดสูง
■■ มีแบบอักษรภาษาอังก ษในตัวเครื่อง	37	แบบ	และลายปกในตัวเครื่อง	647	รูปแบบ*
■■ ความเร็ว	1,000	 ีเข็มต่อนาที
■■ มีฟงก์ชั่นกำาหนดความเร็วแต่ละเข็มให้เหมาะกับด้ายชนิดพิเ ษ
■■ มีวดีโอแนะนำาการใช้งาน	และคู่มือช่วยเหลือในตัวเครื่อง
■■ มีไฟ	LED	ส่องส่วางพ้นที่ในการปก	และมีช่องเสียบพอร์ต	USB
■■ มีสะดึงพร้อมปกมาให้	4	ขนาด	
■■ กำาหนดการปกได้อย่างง่ายดาย	ด้วยระบบเซ็นเซอร์ของกล้องที่มองเห็นลายปกทั้งหมด	(Li e	

Camera	Positioning)
■■ สามารถสร้างลายปกอย่างง่ายได้จากตัวเครื่อง	โดยใช้ฟงก์ชั่น		

My	Design	Center	(ซื้ออุปกรณ์เสริมคือ	แผ่นรอง	Scan)	

สามาร าน จากอพเ อ ์ ร์ ร น rot er ol tio  e ter 

■■ จักรปกคอมพิวเตอร์หัวเดียว	1	เข็ม
■■ ลายปกในตัวจักร	405	ลาย
■■ มีตัวอักษรภาษาอังก ษ	20	รูปแบบ
■■ หน้าจอสี	LCD	ระบบสัมผัส
■■ มีไฟ	LED	กำาหนดตำาแหน่งปก
■■ ความเร็ว	1,000	 ีเข็มต่อนาที
■■ มีระบบกรอกระสวยติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง
■■ พ้นที่ในการปกขนาด	200x200	มม.
■■ มีฟงก์ชั่น	 Free-motion สำาหรับทำาชิ้นงาน
■■ สามารถ กหมวก ล ร ง ้าได้ กร ์ สรม

ราคา	169,000	บา * 

ราคา	350,000	บา * 

ราคา	29,900	บา * 

PE-DESIGN	
มูลค่า	29,900.-

PE-DESIGN	
มูลค่า	29,900.-

โตะวางจักรปก	
มูลค่า	14,900.-

โตะวางจักรปก	
มูลค่า	14,900.-

ชุดสะดึงปกหมวกแบบหน้าแคบ	
มูลค่า	14,590.-

ชุดสะดึงปกหมวกแบบหน้าแคบ	
มูลค่า	14,590.-

ชุดสะดึงปกเอนกประสงค์หน้าตรง	
มูลค่า	11,900.-

ชุดสะดึงปกเอนกประสงค์หน้าตรง	
มูลค่า	11,900.-

หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		**ฟร	ประกันสินค้าเพิ่มอีก	3		เดือน	
เม่ือลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันท่ีซ้ือสินค้า
•	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายจักรปก	ได้ท่ี
ส ส

ส • ส
ส ี

**การบริการซ่อมนอกสถานที่	(onsite)	จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์,	การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์,	ป หาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

ราคา	450,000	บา * 

ชุดสะดึงปกรองเท้า	ซ้าย-ขวา	
มูลค่า	11,900	บาท

หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		**ฟร	ประกันสินค้าเพิ่มอีก	3		เดือน	
เม่ือลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันท่ีซ้ือสินค้าเม่ือลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันท่ีซ้ือสินค้าเม่ือลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th	ภายใน	15	วัน	นับจากวันท่ีซ
•	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา	โดยไม่ต้องแจ
•	บริษัท	บราเดอร์ฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบใดๆ	อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์	หรือโฆษณา

ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายจักรปก	ได้ท่ี
ส ส

ส • ส
ส ีส ี

**การบริการซ่อมนอกสถานที่	(onsite)	จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์,	การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์,	ป หาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

NV800ENV18E

■■ ลายปกในตัวจักร	138	รูปแบบ	มีลายดอกไม้	ลาย	หนังสัตว์	และอีกมากมาย
■■ มีตัวอักษรภาษาอังก ษภายในตัวจักร	11	รูปแบบ	
■■ พ้นที่ในการปกขนาด	160	มม.x	260	มม.	
■■ ความเร็วในการปก	850	 ีเข็มต่อ	1	นาที	
■■ มีหลอดไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่ปก
■■ มีที่สนเข็มอัตโนมัติ	ช่วยให้สะดวกข้น
■■ ตัวจักรมีเมนูภาษาให้เลือกใช้	18	ภาษา
■■ หน้าจอ	LCD	สีระบบสัมผัส
■■ มีเซ็นเซอร์ด้ายบนและด้ายล่างจะคอยเตือนเมื่อด้ายขาดหรือหมด
■■ มีช่องเสียบพอร์ต	USB	เมื่อต้องการเพิ่มลายลงในจักร
■■ สามารถปกชื่อนักเรยนภาษาไทยได้	(ต้องใช้คู่กับ	PE	Design	เท่านั้น)

■■ ลายปกในตัวเครื่อง	80	ลาย
■■ หน้าจอ	LCD	สี	ระบบสัมผัส	ขนาด	3.7	นิ้ว	
■■ มีที่สนเข็มอัตโนมัติ	
■■ มีปุมกดตัดด้ายอัตโนมัติ	
■■ พ้นที่ในการปกขนาด	100x100	มม.	(170x100	มม.*)
■■ ความเร็วในการปก	400	 ีเข็มต่อนาที
■■ มีรูปแบบตัวอักษร	10	รูปแบบ	(ภาษาอังก ษ	7	รูปแบบ	ภาษา ี่ปุน	

3	รูปแบบ
■■ มีช่องเสียบ	USB	port	1	ช่อง
■■ มีหลอดไฟ	LED	ส่องสว่างพ้นที่ในการปก
■■ สามารถปกช่ือนักเรยนภาษาไทยได้	(โดยใช้คู่กับโปรแกรม	PE-Design)

*ขนาดสะดึงที่ต้องซื้อเพิ่ม	อุปกรณ์เสริม

ราคา	29,900	บา * ราคา	55,900	บา * 
แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.- แผ่นรองจักร	มูลค่า	490.-

เฉพาะรุ่น	 ,	P 670E	และ	P 1050X

0% 0%
10 MONTHS

0% 0%
10 MONTHS

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE! FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!FREE!

0% 0%
10 MONTHS

PE-DESIGN	
มูลค่า	29,900.-

ชุดสะดึงปกหมวกแบบหน้าแคบ	
มูลค่า	14,590.

ชุดสะดึงปกเอนกประสงค์หน้าตรง
มูลค่า	10,900.-

169,000

PE-DESIGN	

169,000

ชุดสะดึงปกหมวกแบบหน้าแคบ	

EMBROIDERY MACHINE

WARR
ANTY

warranty

YEARS1 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน  ป   
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า

��
YEARS

WARR
ANTY

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน
เมื่อลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th

ภายใน	15	วัน	นับจากวันที่ซื้อสินค้า

warranty

YEARS1 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน  ป   
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า

warranty

YEARS1 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน  ป   
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า

warranty

YEARS1 warranty

YEARS
ONSITE

รั ประกัน  ป   
เมื่อลงทะเบียนผ�าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค�า
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ี
เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล	GTX	สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย	ด้วยนวัตกรรม
หัวพิมพ์บราเดอร์รุ่นใหม่ที่พาคุณก้าวล้ น ทันสมัย

ี
คุณไม่จ เปนต้องเสี่ยงต่อคุณภาพการพิมพ์เพ่อแลกกับความรวดเร็วในการท งานอีกต่อไป	
ด้วยเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล	GTX	ที่สามารถพิมพ์	ด้วยความละเอียด	1,200	dpi	x	1,200	
dpi	ผสานกับหมึกพิมพ์	Innobella	Textile	ที่ทันสมัย	ท ให้คุณสามารถใช้ช่วงสีได้กว้างกว่า
หมึกพิมพ์รุ่นเก่า	เพ่อความคมชัดจนน่าอั จรรย์

ี
เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล	GTX	เปนได้มากกว่าเครื่องพิมพ์ผ้า	ด้วยการใช้แท่นรองพิมพ์
อเนกประสงค์เสริมและช่องว่างขนาดให ่	ท ให้คุณสามารถพิมพ์บนตะเข็บ	พิมพ์บนกระเปา	
รองเท้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท จากผ้าได้	คุณจงสามารถขยายขอบเขตการน เสนอผลิตภัณฑ์
ได้มากข้น

ส ส
หมึกพิมพ์	Innobella	Textile	ได้คะแนนไม่ต่ กว่า	4.0	จากการทดสอบการซักล้าง	จาก	
AATCC	พิสูจน์ให้เห็นถึงความคงทนของสีต่อการซักล้าง

ส ส

www.brother.co.th
Brother	(Thailand)

www.te
ch

no
co

m.co
.th



0.00.20.40.60.81.0PAPER CONES
MADE IN JAPAN
สัมผัสพลังเสียงคุณภาพ

NEW
HOME
KARAOKE
THE BEST SOUND FOR THE HOME SPACE

* *

*รับประกันสินค�า 1 ป� เฉพาะ แอมพลิไฟเออร� DAH-100 เท�านั้น ดูข�อมูลเพ��มเติม และรายละเอียดโปรโมชั่นได�ที่เฟซบุ�ก : BMB Thailand
สแกนเพ�่อพบโปรโมชั่นสุดพ�เศษ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562

“น้ำ” ถือเป�นหัวใจสำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสำหรับลำโพง BMB เราจ�งเลือกสรรแหล�งน้ำธรรมชาติที่
บร�สุทธ์ิ จากภูเขาไฟฟ�จ� ประเทศญ่ีปุ�น ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงประสบการณ�การทำงานกว�า 50 ป�ของเรา 
เพ�่อผลิตเยื่อกระดาษดอกลำโพง สามารถให�รายละเอียดของเสียงออกมาได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

35,400บาท

End-user Promotion เพ��มเติม
พ�เศษส�วนลดเพ��มอีก 4,500 บาททันที
ตั้งแต�วันนี้ - 31 สิงหาคม 256226,900บาท

End-user Promotion เพ��มเติม
พ�เศษส�วนลดเพ��มอีก 3,000 บาททันที
ตั้งแต�วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562
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ตรวจสอบด้วยการกระพริบแสงสีเขยวทั้ง	4	ด้าน
โดยแสงจะต้องแสดงตามจ นวนตัวเลข	1,	2,	3,	และ	4	ตามล ดับ
ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง

วัสดุการพิมพ์ทั้ง	Toner	และ	In 	Cartridge
ยังคงใช้สติกเกอร์	Hologram	แบบเก่าอยู่

วัสดุการพิมพ์ทั้ง	Toner	และ	In 	Cartridge
จะเริ่มทยอยใช้สติกเกอร์	Hologram	แบบใหม่

การตรวจสอบหมายเลขประจ ตัวบนป้าย	Hologram	โดยเข้าไปที่หน้า
www.brother.com/id
วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขประจ ตัวบนป้าย
Hologram	ผ่านคอมพิวเตอร์	หรือสมาร์ทโฟนได้

U
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E
N

U I N E  C O N S U
M

A
B

L
E

UU
SS

EE
GG

EE
NN

UU II NN EE CC OO NN SS UUU
MM

AA
BB

LL
EE ว ีตรว สอบปาย 

มั่นใ วัสดการพ�มพ�แ � ากบราเดอร�

เลือกซ้ือสินค�า ากตัวแ น าหน�ายและ �อปออน ลน� ด� ี่

ACTIVITY

เปดตัวเครื่องพิมพ์ฉลากบราเดอร์	พ-ทัช	คิวบ์	รุ่น	(PT-P710BT)	
จัดระเบียบอย่างมีสไตล์	พิมพ์ง่ายแค่เชื่อมต่อระบบบลูธูทผ่านสมาร์ทโฟนได้เร็วดั่งใจ

จัดงาน	Than 	 ou	Partner	ภายใต้ชื่องาน	 Chance	&	Change

จัดงาน	 Incenti e	 Trip	 โดยพาตัวแทนจำาหน่ายและคู่ค้าธุรกิจ
ไปร่วมทริปต่างประเท

โดยนายธีรวุธ	 ุภพันธ์ุภิ โ 	 กรรมการผู้จัดการ	 และนายพงษ์พันธ์	 สุระวั น์เจริ 	 ผู้จัดการอาวุโส
ายการตลาด	ร่วมเปดตัว	พ-ทัช	คิวบ์	 รุ่น	 (PT-P710BT)	 ซึ่งช่วยให้งานออกแบบและพิมพ์ฉลากเปนเรื่องที่

ง่าย	สะดวก	รวดเร็วยิ่งข้นสำาหรับ	SME	ยุคปจจบันและผู้ที่ชื่นชอบงาน	DI 	โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบมินิมอลสีขาว	
ขนาดกระทัดรัด	ซึ่งได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชน	รวมทั้ง	Blogger	เข้างานและร่วมเวิร์คชอปกันอย่างอบอุ่น	

บราเดอร์จัดงาน	 Than 	 ou	 Partner	ณ	 โรงแรมเชอราตัน	 หัวหิน	 เพ่อเปนการขอบคุณคู่ค้าที่ให้	
ความรว่มมอื	และให้การสนับสนุนเปนอย่างดมีาโดยตลอด	พรอ้มแขกรับเชิ พเิ ษ	คุณไอซ	์ รณัยู	มารว่มรอ้งเพลง	
บรรยากา เต็มไปด้วยความอบอุ่น	สนุกสนานเปนกันเอง

บราเดอร์จัดงาน	 Incenti e	 Trip	 โดยพาตัวแทนจำาหน่ายและคู่ค้าธุรกิจไปเท่ียวท่ีประเท อิตาลี	 โดยไป
เยี่ยมชม	มหาวิหาร	Basilica	di	Santa	Maria	Maggiore,	วิหารโบราณ	Pantheon,	สนามกี า	Colosseum,	
ลานน้ำาพ	Tra i	Fountain	Plebiscito	S uare	with	the	 oyal	Palace,	โรงละครโอเปร่า	San	Carlo	theatre	,	
โบสถ์	La	Chiesa	di	St.	Anna
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ตรวจสอบด้วยการกระพริบแสงสีเขยวทั้ง	4	ด้าน
โดยแสงจะต้องแสดงตามจ นวนตัวเลข	1,	2,	3,	และ	4	ตามล ดับ
ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง

วัสดุการพิมพ์ทั้ง	Toner	และ	In 	Cartridge
ยังคงใช้สติกเกอร์	Hologram	แบบเก่าอยู่

วัสดุการพิมพ์ทั้ง	Toner	และ	In 	Cartridge
จะเริ่มทยอยใช้สติกเกอร์	Hologram	แบบใหม่

การตรวจสอบหมายเลขประจ ตัวบนป้าย	Hologram	โดยเข้าไปที่หน้า
www.brother.com/id
วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขประจ ตัวบนป้าย
Hologram	ผ่านคอมพิวเตอร์	หรือสมาร์ทโฟนได้
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มั่นใ วัสดการพ�มพ�แ � ากบราเดอร�

ด�วย นย�บรการมาตร านครอบคลม ั่วประเ

*** ***

เครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์ 2	ปี 2	ปี	3	เดือน

เครื่องมัลติฟงก์ชั่นอิงค์เจ็ท	A4	( e ill	Tan 	System) ■ 1	ปี	รวมหัวพิมพ์	หรือ	30,000	แผ่น	(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)	
สำาหรับรุ่น	DCP-T310	และ	DCP-T510W

■ 1	ปี	รวมหัวพิมพ์	หรือ	50,000	แผ่น	(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)	
สำาหรับรุ่น	DCP-T710W,	MFC-T810W	และ	MFC-T910DW

■ 2	ปี	รวมหัวพิมพ์	หรือ	30,000	แผ่น	(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)	
สำาหรับรุ่น	DCP-T310	และ	DCP-T510W

■ 2	ปี	รวมหัวพิมพ์	หรือ	50,000	แผ่น	(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)	
สำาหรับรุ่น	DCP-T710W,	MFC-T810W	และ	MFC-T910DW

เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟงก์ชั่นอิงค์เจ็ท	A3
( e ill	Tan 	System	และ	In 	Cartridge)

2	ปี	-	หัวพิมพ์เฉพาะ	1	ปีแรก	หรือ	100,000	แผ่น	
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

2	ปี	รวมหัวพิมพ์	หรือ	100,000	แผ่น	(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟงก์ชั่นเลเซอร์	(ขาว-ดำา) 3	ปี 3	ปี	3	เดือน

เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟงก์ชั่นเลเซอร์	(ขาว-ดำา)	รุ่น	HL-
L5100DN,	HL-L6200DW,	HL-L6400DW,	DCP-L5600DN,	
MFC-L5900DW,	MFC-L6900DW

3	ปี 3	ปี	ฟรบริการซ่อมนอกสถานที่ทั่วประเท

เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟงก์ชั่นเลเซอร์สีและแอลอีดีสี 3	ปี 3	ปี	ฟรบริการซ่อมนอกสถานที่ทั่วประเท

เครื่องพิมพ์ฉลาก	(P-Touch) 1	ปี 1	ปี	3	เดือน

เครื่องสแกนเนอร์	(Scanner) 1	ปี 1	ปี	3	เดือน

จักรเย็บผ้าและจักรโพ้ง 1	ปี 1	ปี	3	เดือน

จักรเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์ 2	ปี 2	ปี	3	เดือน

จักรเย็บและปก	(Sewing	&	Embroidery	Machine) 1	ปี 1	ปี	3	เดือน

จักรปก	(Embroidery	Machine)	 	P 	และ	 1	ปี 1	ปี	ฟรบริการซ่อมนอกสถานที่ทั่วประเท

เครื่องสแกนและตัด	(ScanNCut) 1	ปี 1	ปี	3	เดือน

***	การรับประกันพิเ ษ	***	สำาหรับลูกค้าท่ีลงทะเบียนผ่าน	www.brother.co.th		ภายใน	15	วัน	นับจากวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์	จงจะได้รับสิทธ์ิน้ี
การรับประกันผลิตภัณฑ์บราเดอร์	เปนการส่งซ่อมท่ี นูย์บริการของบริษัทฯ	หรือ นูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเท่าน้ัน

เง�่อน ในการรับประกันผลิต ั �บราเดอร�
■ การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำาหน่ายของบราเดอร์ฯและการใช้งานภายในประเท ไทยเท่านั้น
■ การรับประกันผลิตภัณฑ์บราเดอร์	เปนการส่งซ่อมที่ ูนย์บริการของบริษัทฯ	หรือ ูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบราเดอร์เท่านั้น
■ การรับประกันจะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์	(Consumable)	เช่น	แม่แบบสร้างภาพ	(Drum),	ผงหมึก/ตลับหมึก	(Toner/In 	Cartridge),	แผ่นรองตัด	(Mat)	และ	
ใบมีดสำาหรับเครื่องสแกนและตัด	(ScanNCut)	เปนต้น

■ การรับประกันจะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่	ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะการใช้งาน	(Periodical	 eplacement	Parts)	เช่น	อุปกรณ์ซับหมึก	(In 	Absorber	Box),		
ชุดทำาความร้อน	(Fuser	Unit),	ชุดเลเซอร์	(Laser	Unit),	ชุดลูกยาง ีดกระดาษ	(Paper	Feed	 it)	เปนต้น

■ การรับประกันผลิตภัณฑ์จะไม่รวมถึงการเข้าติดตั้งผลิตภัณฑ์,	การติดตั้งหรือการถอนซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์	หรือป หาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
■ การรับประกันสำาหรับจักรปกบราเดอร์	จะไม่รวมถึงชุดอะไหล่	Inner	Hoo ,	Outer	Hoo ,	Power	Supply	และ	มอเตอร์ทุกตัว

เข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียนการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์ผ่าน	 	Code

การรับประกันผลิต ั �บราเดอร� มีผลตั้งแต� เม ายน 2 1 เปนต�น ป

นย�บรการซ�อม ักรเยบและ ักรปกบราเดอร�

นย�บรการซ�อม ักรปกบราเดอร�

ตัวแ น นย�บรการรับ ากซ�อม ักรเยบผ�าบราเดอร�

0-2895-7148

0-7324-3100

0-3621-1312-4

0-7521-4211-2

0-3651-2440

0-3490-0325

รานนรากอ  แอนดเ อรวิส

0-7351-2888

0-5524-8998

31

www.te
ch

no
co

m.co
.th



086-460-1672

0-2895-4398/ 0-2895-7148

02-107-9056, 088-277-0710

บจก อที ดีลิเวอรรี สาขาทาพร   คอนโด L T  S  ที่ 8
เลขท่ี 18/513 รัชดา เิ ก แขวงตลาดพลู เขต นบุรี กรุงเทพ  10600

ราน ฟรคอมพิจิตร เลขที่ 24/145-148 สร หลวง
ต นเมือง อ เมืองพิจิตร จ พิจิตร 66000
โทร ัพท 0-5661-1388

บจก  เบส คี เวิรด  จ นครสวรรค    

ส ามวินเทจ แอดวาน  

บจก  ฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค (ท็อ ฟร)  จ พิ ุโลก 
0-5571-7725

ูน บริการ ที่ ส  ลาว

บจก เอ ิส คอมพิวเตอร  จ สงขลา 
โทร ัพท  0-74262-101-2

CS I   เวี งจันทน 
โทร ัพท  02099167952 
IRO C   เวี งจันทน  
โทร ัพท  85621453444, 85621413888, 
8562022233322, 8562055503919
K-PL   เวี งจันทน  
โทร ัพท  85621251900-1
บริ ัท ินเน็ค ลาว จำกัด ผูเดี ว  เวี งจันทน  
โทร ัพท  021417744 , 021417745

  หจก  ต วันคอมพิวเตอร  จ บึงกา  
โทร ัพท 0-4249-1298, 089-4932300

08-6460-7124 

 จ นครราชสีมา 

0-7351-2888

0-7521-4211 0-7521-4212
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