E110VP

Compact beletteringsysteem
voor elektra- en installatiebranche
Creëer duurzame, gelamineerde labels voor
kabels, frontpanelen, elektrische apparaten,
datanetwerken en andere installaties.

•

Specifieke functies voor het creëren van de meest
voorkomende labeltypen.

•

200 symbolen, inclusief veel gebruikte elektra-, installatie
en netwerksymbolen

•

Inclusief tapecassette, AC adapter en handige draagkoffer

•

Geschikt voor 3.5, 6, 9 en 12 mm TZe casettes
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Geef uw werkzaamheden een
professionele uitstraling met het
P-touch E110VP beletteringsysteem.

E110VP

PT-E110VP
De lichtgewicht PT-E110VP is een draagbaar, industrieel beletteringsysteem, waarmee u snel en eenvoudig veel
voorkomende labeltypen kunt creëren. Dit model wordt geleverd in een handige draagkoffer, waarin tevens ruimte is voor de
meegeleverde AC adapter en diverse tapecassettes. Binnen het ruime aanbod van TZe tapes, zoals de sterk klevende en
flexibele ID tape, zijn er een aantal speciaal ontwikkeld voor elektriciens, installateurs en andere professionals.

Grafisch display

Snelheid 20 mm / per seconde

Afdrukvoorbeeld van het label
bekijken, voordat deze
geprint wordt.

Elk label wordt binnen			
enkele seconden geprint.

Frontplaten

Kabelwikkel
Snelle identificatie van kabels
dankzij duidelijke labels.

Label stopcontacten, netwerkpunten en
frontpanelen van telefoonaansluitingen.

Kabelvlag
Selecteer de juiste kabeldiameter
om een label op maat af te drukken.

Gebruiksvriendelijk toetsenbord
Snel en handig voor het invoeren
van numerieke labels.

Opeenvolgende nummering
Labels printen met een opvolgende
reeks van cijfers of letters

200 ingebouwde symbolen
Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-,
netwerk- en veiligheidsymbolen.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid
In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen.
Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen
(polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen,
chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een
professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

PT-E110VP Technische specificatie
Hardware
Grafisch LCD scherm - 1 regel van 16 tekens met print preview
Aansluiting voor het gebruik van de optionele AC-adapter
6x AAA (LR03) alkaline batterijen ((LR03) alkaline of HR03 herlaadbare Ni-MH) - (niet meegeleverd)
QWERTY toetsenbord voor snelle tekstinvoer

Label printen
Print labels tot 12 mm breed
Print 1 of 2 regels per label
Maximale afddrukhoogte 9 mm, voor het makkelijk lezen van labels
Maximale labellengte 30 cm
Afdrukresolutie 180 dpi
Printsnelheid 20 mm/seconde
Handmatig ingebouwd snijmechanisme

Label ontwerp
Speciale label functies kabelwikkel, kabelvlag, frontpaneel en opeenvolgende nummering
10 afdrukstijlen, 3 karakter afmetingen
200 ingebouwde symbolen inclusief elektrische, beveiliging, audio / video en veiligheidssymbolen
Voeg een kader rondom labels toe
9 geheugenlocaties om regelmatig gebruikte labels op te slaan
Automatische opeenvolgende nummering voor het snelle afdrukken van identificatienummers
Kopie (herhaald) printen: 1-9

Afmetingen en gewicht
11,1 (b) x 5,8 (d) x 20,4 (h) cm | 400 g

Meegeleverd
PT-E110 beletteringsysteem
AD-24ES AC adapter
9 mm zwart op wit felxibele tapecassette (8 meter)
Draagkoffer
Gebruikershandleiding

Tape formaten
TZe tape: 3.5, 6, 9, 12 mm

Optionele accesoires
AD-24ES AC adapter
TC4 tape cutter
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Contact:

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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