Специализирани ленти
Специализираните TZ ленти са създадени с мисъл за специфичните нужди на работещите с електрически
инсталации и са чудесно попълнение в големия набор от консумативи за етикетни принтери Brother.

Гъвкава идентификационна лента

Силно залепваща лента

Изполвайте: Върху кабели и др. заоблени повърхности

Използвайте: Върху замърсени, груби или грапави повърхности

• Като флагче около отделни кабели

• Върху боядисан метал

• Върху ъгли

• На запрашени повърхности

• Около цилиндрични повърхности

• По сървъри

• На PVC проводници и контакти

• Патч панели

• По тръби и пръти

• Машини и апаратура

E100VP

• Инструменти

Технически характеристики
В комплекта

Вграден софтуер
Етикетен принтер PT-E100
AC адаптер
12mm черно на жълто, силно залепваща ламинирана
лента (8m)
Ръководство за потребителя
Куфарче

Вградени шрифтове
Вградени символи
Размер на символите
Ширини на символите
Стилове шрифт
Рамки
Подчертаване
Макс. брой редове
Хоризонтално подравняване

Хардуер
Размери (mm)
Тегло
Ширина на лентата
Резолюция
Макс. височина на печат
Макс. скорост на печат
Тип на ножа
Клавиатура
Брой на бутоните
LCD дисплей
LCD размер
Преглед преди печат
Текстов буфер
Памет за етикети
Захранване

110(Щ) x 207(В) x 59(Д)
390g
TZe лента: 3.5, 6, 9, 12mm
180 dpi
9.0 mm
20 mm / сек.
Ръчен
ABC с цифрова клавиатура
54 бутона
16 знака x 1 ред - графичен
58 mm x 22 mm
Да
Макс. 80 символа
720 символа (9 позиции x 80 символа)
6 x AAA (LR03) алкални батерии (не са
включени в комплекта)
AC адаптер (в комплекта)

Автоматично зададен формат
Настройка дължина на етикета
Настройка поле на печат
Tab функция
Функции за специализирани
етикети
Автоматично номериране
Огледален печат
Вертикален печат
Повторен печат
Преглед преди печат
Автоматично изклюване
Промяна на мерните единици
Езици

1 шрифт
168
3 размера
3 ширини: (разширена, средна, сбита)
9
1
Да
2 реда
Автоматична дължина на етикета: ляво подравняване
Оразмерени етикети: централно подравняване
Няма
Да (30-300 mm)
Narrow, half, full, chain print (верижен печат)
Да
Тип обвивка, тип флаг, лицево поставяне, последователно
номериране
Да
Не
Да
Да (1-9)
Да (графичен преглед)
Да
Да (инч/мм)
20 езици: (Английски, Немски, Френски, Испански,
Португалски, Италиански, Холандски, Датски, Норвежки,
Шведски, Финландски, Унгарски, Чешки, Полски,
Румънски, Словенски, Словашки, Хърватски, Турски,
Португалски (Бразилия))

Професионален етикетен принтер
Правете качествени и изключително
трайни ламинирани етикети за
кабели, табла, контакти и др. части от
електрически или телефонни инсталации

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Показаните в брошурата етикети са примерни и може да не се поддържат от този модел.
Характеристиките на модела може да подлежат на промяна.

www.brother.bg

- Специални функции, улесняващи бързото
правене на различни видове етикети
- 168 вградени символи, вкл. най-използваните
електричарски и комуникационни
- TZ лента, AC адаптер и куфарче включени
в комплекта
- Работа с 3.5, 6, 9 и 12 mm ленти

Придайте професионален завършек
на работата си с P-touch E100VP.

P-touch E100VP
P-touch E100VP е лек и мобилен етикетен принтер, с който бързо и лесно ще отпечатвате
специализирани етикети. Окомплектован е с AC адаптер в куфарче, където има място за няколко ленти,
включително силно залепваща и гъвкава, създадени специално за етикетиране на електрически и
кабелни инсталации.

Графичен дисплей

Скорост 20 mm/сек

Лесно проверявате как изглежда
всеки етикет преди печат.

Вършите работата си бързо, защото
отпечатва всеки етикет за секунди

Контакти

Етикет-обвивка

Надпишете контактите, розетките
и другите изводи на инсталацията за бърза
идентификация.

Надписвайте кабелите бързо
с четливи етикети

Табла

Етикет-флагче

Поредното номериране на таблата с
цифри и букви ще улесни работата Ви.

Съобразете диаметъра на кабела, за да
имате етикети с точната дължина

Специализирана цифрова
клавиатура

168 вградени символи
Включително най-използваните
електрически, комуникационни, аудиовизуални и за техника на безопасност.

Улеснява отпечатването
на цифрови етикети.

P-touch ламинирани етикети - създадени да издържат
Ламинираните ленти TZ за етикетните принтери P-touch на Brother са в много различни цветове и размери.
Термално отпечатаното мастило се затваря като в сандвич от два предпазни слоя полиестерно фолио (PET),
които предпазват текста от вредното влияние на светлина, температура, надраскване, течности и химикали.
Тествани на екстремни условия, тези етикети Ви дават гаранция, че ще запазят качеството си, защото са
създадени да издържат.

E100VP

Ламинирани

Устойчиви на Водоустойчиви Устойчиви на Устойчиви на Устойчиви на
температура
избледняване изтриване
химикали

