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Professzionális címkéző 
készülék villanyszerelőknek és 
hálózatépítőknek 

Használjon tartós, minőségi laminált 
szalagokat kábelek, hálózati 
előlapok, kapcsolótáblák és egyéb 
villanyszerelői vagy ipari környezet 
eszközeinek egyértelmű jelöléseihez.

- Speciális funkciók a leggyakrabban használt  
 címktípusok létrehozásához 
- 168 szimbólum - egyezményes villanyszerelői és  
 adatkommunikációs szimbólumokat is tartalmaz
- Hordozótáskával, AC adapterrel és szalaggal  
 szállítva 
- 3.5, 6, 9 & 12mm-es szalagokkal használható

A doboz tartalma

A készülék tulajdonságai

 PT-E100 címkéző készülék
 Hordozótáska
 AC adapter
 12mm-es sárga alapon fekete 
 erős tapadású szalag (8m)
 Használati utasítás

Méretek ( mm ) 110(mé) x 207(ma) x 59(szé)
Súly 390g
Szalagméret TZe szalag: 3.5, 6, 9, 12mm
Nyomtatási felbontás 180 dpi
Max. nyomtatási magasság 9.0 mm
Max. nyomtatási sebesség 20mm / mp
Vágóegység típusa Kézi vágókés
Billentyűzet típpusa ABC numerikus billentyűzet
Billentyűk száma 54 
LCD kijelző 1 soros x 16 karakteres
LCD size 58 mm x 22 mm
Nyomtatási előnézet Igen
Szöveg tárolása Max. 80 karakter
Címke memória 720 karakter (9 x 80 karakter)
Áramforás 6 x AAA (LR03) alkáli elemek (a doboz nem tartalmazza)
 AC adapter 

Technikai specifikáció

A szoftver tulajdonságai

Beépített betűtípus 1 féle (Helsinki)
Beépített szimbólumok 168
Karakter mérete 3 féle
Karakter szélessége 3 féle 
Font stílusa 9 féle
Keret 1
Aláhúzás Igen
Max. sorok száma 2 soros
Vízszintes igazítás Automatikus szalaghossz: balra igazított
 Előre megadott szalaghossz: középre igazítás
Előformázás (auto format) Nem
Szalaghossz beállítása Igen (30-300 mm)
Szalag margójának beállítása Narrow, half, full, chain print
Tabulátor funkció Igen
Speciális funkciók Kábel körbecímkézése, zászlós címke készítése,  
 előlapok címkézése, sorszámozás 
Automatikus számozás Igen
Tükörnyomtatás Nem
Függőleges nyomtatás printing Igen  
Másolat (ismétlés) nyomtatása  Igen (1-9)
Nyomtatási előkép Igen (grafikus előnézet)
Automatikus kikapcsolás Igen
Mértékegység változtatása Igen (inch/mm)
Nyelv módosítása 20 nyelv: (Angol, német, francia, spanyol,
 portugál, olasz, holland, dán, norvég, svéd,
 finn, magyar, cseh, lengyel, román, szlovén,
 szlovák, horvát, török, brazil portugál)

Speciális szalagkazetták
A Brother TZe szalagok rendkívül széles körben elérhetőek, s amellett, hogy sokféle színben, méretben 
elérhetőek, akár speciálisan ipari környezetben használható típusok közül is választhat. Ezeket a szalagokat 
kifejezetten ipari környezetben történő használatra fejlesztettünk.

A címkékről készült fotók illusztrációk.
A termékspecifikáció változtatási jogát fenntartjuk

www.brother.hu

Flexibilis szalag

Speciális terület: íves felületek címkézéséhez

Erős tapadású szalag

Speciális terület: egyenetlen, durva és texturált felületek 
címkézéséhez

•	 Körbecímkézés/zászlós	címkézés	

 vezetékek egyenkénti jelölésére

•	 Kis	átmérőjű	íves	felületek

•	 Hengeres	felületek

•	 PVC	csövek	és	vezetékek

•	 Fémudak	és	csövek

•	 Festett	fém

•	 Porszórt	felületek

•	 Kapcsolószekrények

•	 Patch	panelek

•	 Gyáregységek,	üzemek	

 karbantartási területei

•	 Szerszámok



Előlapok nyomtatása
Dugaszoló aljzatok, hálózati pontok és telefon 

csatlakozó fedlapok egyértelmű azonosításához.

A professzionális rendszerezés
elengedhetetlen ipari környezetben.
Címkézzen biztonságosan a PT-E100VP 
készülékkel!

E100VP

P-touch E100VP
A P–touch E100VP könnyű és hordozható ipari címkéző készülék, amelyet egyszerűen használható funkciókkal 
terveztek, annak érdekében, hogy Ön gyorsan és könnyedén készítsen az adott környezetben professzionális 
minőségű címkéket és jelöléseket. A készülék praktikus hordozótáskával együtt érkezik, amely helyet biztosít 
egy AC adapternek, továbbá erős tapadású és flexibilis szalagkazettának is, amelyek speciális fejlesztésüknek 
köszönhetően ideális megoldást nyújtanak villanyszerelőknek és ipari területen dolgozó szakembereknek.

P-touch laminált szalagok – a tartós jelölések titka
A Brother P-touch laminált TZe szalagok több különböző színben és méretben elérhetőek. A karakterek 
hőtranszferes technológiával kerülnek a két PET (poliészter réteg) védőréteg közé, amely védi a szöveget 
folyadéktól, dörzsölés okozta kopástól, hőmérséklettől, kémiai anyagoktól és napfénytől. Az eredmény egy 
gakorlatilag tönkretehetetlen címke, amely extrém körülmények között is helyt áll.

Nyomtatási sebesség: 20mm / másodperc
Egy adott munkafolyamat lezárásaként készítsen 
feliratokat és jelöléseket pillanatok alatt.

Grafikus kijelző 
Egyszerűen áttekinthető szimbólumok  

és nyomtatás előtti előnézeti kép.

Kábel körbecímkézése
Könnyen olvasható feliratok nyomtatása a kábelek 
gyors azonosítása érdekében.

Zászlós címke készítése
Válassza ki a kábel átmérőjét és nyomtasson 
megfelelő hosszúságú címkéket zászlós 
jelöléshez.

Sorszámozás funkció
Több címke nyomtatása, címkénként 
automatikusan növekvő számozással 

vagy betűvel.

Számbillentyűk kiemelt helyen
A gyors bevitel érdekében a számok 

külön sorban, a készülék közepén 
helyezkednek el.

168 féle beépített szimbólum
Elektromos, audiovizuális, 
telekommunikációs és biztonsági jelek. 


