
Advanced Specification SheetPT-E110 címkéző készülék

Formatervezett címkéző készülék 
villanyszerelőknek és hálózatépítőknek



Advanced Specification SheetPT-E110 tulajdonságok

BIE ES Product Planning & Marketing: Last updated 02/05/17Specifications are subject to change without notice.

Grafikus LCD kijelző

PT-E110 doboz tartalma:
• 12mm fehér alapon 

fekete TZe szalag (4m)

PT-E110VP doboz tartalma:
• 9mm  fehér alapon 

fekete Flexiblis-ID szalag
(8m)

• AC adapter
• Kemény fedeles 

hordozótáska

Címkézzen kényelmesen és könnyedén!
A szabványoknak, előírásoknak való megfelelés alapvető fontosságú az elektromos környezetet kiépítők, 
villanyszerelők és vállalkozók számára. A P-touch E110 címkézővel tartós feliratokat készíthet aljzatok, kapcsolótáblák, 
kábelek, vezetékek és mérőórák azonosításához.

A PT-E110 kialakítása könnyed és kényelmes címkézést biztosít, a gyorsgombok és a standard PC billentyűzetkiosztás 
egyszerűsítik a gépelési folyamatot. A címkéző 200 szimbólumot tartalmaz a különböző környezetekhez: elektromos 
és adatkommunikációs jeleket, valamint audio/video jelöléseket. Saját igényeinek megfelelően személyre szabhatja a 
címkéket az áttekinthető és jól olvasható grafikus LCD kijelzőn.

Mivel a kiépítések során legtöbbször számokat használnak a dugaszok, aljzatok, kapcsolótáblák és az előlapok 
azonosítására, így a Brother P-touch készülék a legpraktikusabb megoldást kínálja Önnek, mivel ezeket egyetlen 
érintéssel beírhatja a készülékbe. A számsor funkció lehetővé teszi több címke nyomtatását, miközben automatikusan 
növeli a számokat: A001, A002, A003 sorozatként.

20mm/mp nyomtatási 
sebesség

Kézi szalagvágó

QWERTY billentyűzet

Max. 12 mm széles TZe
szalagokkal használható

Könnyen áttekinthető 
billentyűzet kiosztás

Gyorsgombok 
egyezményes jelekhez

200 szimbólum villanyszereléshez
/adatkommunikációhoz/Audio
Video jelek

6 x AAA alkáli elemekkel 
vagy AC adapterrel működik
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Dokumentáció

Támogatott nyelvek

Angol, német, francia, holland, olasz, spanyol, 
portugál, dán, norvég, svéd, finn, magyar, cseh, 
lengyel, román, szlovén, szlovák, horvát, brazil, 
portugál, török

Méretek & súly

Doboz nélkül 111 (w) x  58 (d)  x 204 (h) | 0.4kg

Dobozzal (PT-E110) 190 (w) x  94 (d)  x 286 (h)

Dobozzal (PT-E110VP) 314 (w) x 116 (d) x 279 (h)

Opcionális tartozékok

Vágókés TC-4

AC adapter AD-24ES

Kellékek

Szalag típusa TZe

Szalag szélessége TZe: 3.5, 6, 9, 12,
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Beépített 
tulajdonságok

Billentyűzet PC stílusú QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Számbillentyűk Igen

Kijelző típusa
Grafikus monokróm LCD , címke előnézeti 
lehetőséggel

Kijelző felbontása 1 soros, 16 karakteres ¦ 128 x 16 dots

Nyomtatási sebesség Akár 20mm/mp

Nyomtatási felbontás 180dpi

Maximum nyomtatási 
magasság

9 mm

Szalagvágás Kézi vágóegység

Címke hosszúsága 30mm minimum ¦ 300mm maximum

Maximum sorok/címke 2

Szalag margók Teljes, fél, keskeny, láncnyomtatás

Függőleges nyomtatás Igen

Tükörnyomtatás Nem

Másolatok 1 - 9

Automatikus számozás Igen (1 – 50)

Címke készítés

Smart label applikáció Általános, előlap, kábel körbe, zászlós

Fontok 1 ¦ Helsinki

Font stílusok
7 (kivéve. Normal) ¦ Normal, Bold, Outline, 
Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic 
Shadow

Font méretek 16, 22, 28, 42, 56 point

Szimbólumok 200

Keretek 1 | Téglalap, lekerekített sarkokkal

Memória

Címke memóriák száma 9 (max720 karakter összesen)


