Speciális szalagkazetták

E550WVP

A Brother TZe szalagok rendkívül széles körben elérhetőek. A többféle szín-és méretválasztéknak köszönhetően
akár speciálisan ipari környezetben használható típusok közül is választhat.
Flexibilis szalag
Speciális terület: íves felületek címkézéséhez

Erős tapadású szalag
Speciális terület: egyenetlen, durva és texturált
felületek címkézéséhez

Hőre zsugorodó szalagok
Speciális terület: vezetékek és kábelek

• Körbecímkézés/zászlós címkézés
vezetékek egyenkénti jelölésére
• Kis átmérőjű íves felületek
• Hengeres felületek

• Festett fém
• Porszórt felületek
• Kapcsolószekrények

• Hő hatására a kábel köré zsugorodik
• Tartós
• Időtálló

Technikai specifikáció
A készülék tulajdonságok

PC szoftver kiemelt tulajdonságai

A kijelző típusa

3 soros x 16 karakteres, grafikus LCD háttérvilágítással,
nyomtatási előnézettel

Támogatott operációs
rendszerek

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,
Mac OS X 10.6 - 10.9

Interfész

USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct

Címke varázsló

Igen

Nyomtatási sebesség

30mm / mp (maximum)

Fontok

Minden telepített True-type font

Maximum szalag szélesség

24mm

Font stílusok

12 féle

Maximum nyomtatási
magasság

18mm

Kép importálása

JPG, BMP, TIFF és egyéb típusok

Vágóegység

Automatikus (Teljes és félbevágás)

Kijelző fotózása

Igen

Áramforrás

BA-E001 Lithium-ion újratölthető akkumulátor
(a doboz tartalmazza) 6 x AA alkáli elem /újratölthető elem
(LR6/HR6 (a doboz nem tartalmazza)

Keretek

153 féle

Vonalkódok

21 protokoll, 1D/2D vonalkódok is

A doboz tartalma

Címkézés

PT-E550 címkéző készülék
24mm-es sárga alapon fekete erős tapadású szalag (8m)
12mm-es fehér alapon fekete flexibilis szalag (8m)
Li-ion akkumulátor
AC adapter
Cmketervező szoftver és driver
USB kábel, használati utasítás, csuklópánt
Hordozótáska

Címkézési lehetőségek

Általános ¦ Előlapok¦ Patch panelek ¦ Kábelek
körbetekerése¦ Zászlós címkék ¦ Hőre zsugorodó
szalagok ¦ Sorszámozás (automatikus sorszámozás)

Fontok

14 font ¦ 10 stílus ¦ 6 - 48 pont méret

Max. sorok/címke

7 (24mm széles szalagon)

Max. szövegblokkok

99

Szimbólumok

384

Kellékek

Keretek

7

Vonalkódok

9 protokoll

Szalag típusa ¦ Szalag
szélessége

Automatikus számozás

1-99

Másolatok készítése

1-99

Opcionális tartozékok

Függőleges nyomtatás

Igen

Áramforás

Elforgatott szövegnyomtatás

Forgatás egyszer ¦ Forgatás és ismétlés

BA-E001 Li-ion újratölthető akkumulátor
AA alkáli/újratölthető (LR6/HR6)

AC adapter

AD-E001 AC adapter

Memória
Max. karakterek száma/
címke

1500

Címke memória

99

TZe szalagok¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm
HSe hőre zsugorodó szalagok ¦ 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm

Súly és Méret
PT-E550WVP

Professzionális címkéző készülék PC
csatlakozással

126mm(w) x 250mm(h) x 94mm(d) ¦ 1.05kg

Kapcsolat:

5.8mm

8.8mm

11.7mm

Brother International Hungary Kft.
H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Telefon: + 36 1 382-7450, Telefax: + 36 1 382 -7455
Weboldal: www.brother.hu

17.7mm

23.6mm

Készítsen egyezményes jelekkel kommunikáló
tartós címkéket villanyszerelői és adatkommunikációs
környezetben történő jelölésekhez a beépített
címkézési funkciókkal, PC szoftver használatával
okostelefonról/tabletről vagy a Brother címkézési
alkalmazás használatával.

www.brother.hu

- Nagy méretű grafikus kijező háttérvilágítással
- Továbbfejlesztett vágóegység
- Hordozótáskával, lithium-ion akkumulátorral, USB
kábellel, csuklópánttal, AC adapterrel és 2 féle
szalaggal szállítva
- 3.5, 6, 9, 12 és 24 mm-es szalagokkal használható

“Az egyértelmű és biztonságos jelölések
nélkülözhetetlenek ipari környezetben.
A PC-ről vagy okostelefonról történő
címkenyomtatás lehetősége maximális
rugalmasságot biztosít munkám során.”

P-touch E550WVP
Kábelek, vezetékek, switch-ek és aljzatok egyértelmű és világos jelölése, tartós és időtálló címkézési
megoldásokkal villanyszerelőknek, hálózatépítőknek és adatkommunikációval foglalkozó szakembereknek egyaránt.
A Brother P-touch E550WVP készülékkel ANSI/EIA/TIA-606A/B címkéket készíthet, amelyek megfelelnek
az UL-969 szabványnak.

3.5 -24mm szélességű címkék
Változatos címkeszélesség 3.5-24mm között.
Válassza az Önnek megfelelő szélességet!

Nagy méretű, grafikus kijelző
Egyszerűen áttekinthető szimbólumok
és nyomtatás előtti előnézeti kép.

Sorszámozás funkció
Több címke nyomtatása, címkénként
automatikusan növekvő számozással
vagy betűvel.

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

Automatikus vágóegység,
gyors hátlap eltávolítás
Több nyomtatott címke
helyes sorrendjének megtartása.

Speciális címkézési funkciók
Általános jelölések, előlapok,
kábel körbecímkézése, zászlózása,
patch panelek és blokkok készítése.

Adatbázis keresés /
összeolvasztás/nyomtatás
Adatok feltöltése PC-ről
a címkéző készülékre

USB & Wi-Fi
Nyomtatás közvetlenül PC-ről vagy
mobileszközről wireless-en keresztül

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
gyakorlatilag tönkretehetetlen címke, amely extrém körülmények között is helyt áll.

E550WVP

