E110VP

Märkmaskin för
industribruk
Skapa professionella, hållbara, laminerade etiketter
för kablar, frontpaneler, el centraler och alla typer av
installationer.

•

Funktioner för att skapa de vanligaste etikettyperna

•

200 symboler inklusive de vanligaste el-och
datasymbolerna

•

Levereras med tape, strömadapter och väska

•

Skriver på 3.5, 6, 9, 12 mm bred tape
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PT-E110VP låter dig snabbt
och enkelt ta fram en säker och
hållbar märkning.

E110VP

P-touch E110VP
Skapa etiketter i olika färgkombinationer och bredder som håller i många år med en professionell märkmaskin. PT-E110VP låter dig snabbt
och enkelt att skapa etiketter direkt på plats. Maskinen levereras med en praktisk väska med plast för medföljande tape och strömadapter.
PT-E110VP ett ovärderligt verktyg för alla typer av installationer.

Snabb, 20 mm / sekund

Grafisk display

Skriv ut dina etiketter på bara

Förhandsgranska dina

några få sekunder och jobbet

etiketter före utskrift.

blir snabbt gjort.

Kabelmärkning
Identifierar kablarna snabbt
med tydliga etiketter.

Manöverpanel
Märk uttag, nätpunkter och
anknytningar för enkel
identifikation.

Flaggmärkning
Välj kabeldiameter och skriv
ut rätt längd på etiketten.

Numeriskt tangentbord
Skriv ut dina etiketter snabbt
och enkelt.

Serieutskrift
Skriv ut etiketter som innehåller
en serie av siffror eller bokstäver

200 inbyggda symboler
Inklusive de vanligaste för el, data,
A/V, varning och säkerhetssymboler.

P-touch laminerade etiketter – utformade för att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-taper finns i många olika färger och storlekar. Den termiska färgen överförs mellan två skyddande lager av
PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till
det yttersta, kan du vara säker på att få en professionell kvalitetsmärkning som är avsedd för att hålla.

PT-E110VP Funktioner / Specifikationer
Hårdvara
LCD display med 16 tecken och förhandsgranskning
Drivs med strömadapter (ingår)
Drivs med 6 x AAA-batterier (ingår inte)
QWERTY-tangentbord

Etikettutskrift
Skriver ut upp till 12 mm breda etiketter
Upp till 2 raders utskrift per etikett
9 mm maximal utskriftshöjd
300 mm maximal utskriftslängd
180 dpi för skarp och tydlig text och grafik
Snabb utskriftshastighet på 20 mm/sekund
Manuell kniv

Etikettdesign
Funktioner för kabelmärkning, flaggmärkning, manöverpaneler och serieutskrift
10 teckensnittsstilar, 3 teckenstorlekar och 3 teckenbredder
200 symboler inklusive de vanligaste för el, data, A/V, varning och säkerhetssymboler
Lägg till en ram runt dina etiketter
9 minnesplatser för att spara de vanligaste etiketterna
Automatisk serieutskrift för snabb utskrift av etiketter
Skriv ut upp till 9 kopior

Mått och vikt
111(b) x 58(d) x 204(h) | 400g

Ingår
PT-E110 märkmaskin
Strömadapter
9 mm svart/vit Flexibel-ID tape (8 m)
Väska
Bruksanvisning

Tapestorlekar
TZe tape: 3.5, 6, 9, 12 mm

Extra tillbehör
AD-24ES strömadapter
TC4 utbyteskniv
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