Erikoistarrat
Laajan eri värejä ja leveyksiä sisältävän laminoidun TZe-tarranauhavalikoiman lisäksi valmistamme myös
erikoistarroja teollisuuteen.

Taipuisa tarranauha
Taipuisa tarranauha kiinnittyy hyvin kaareville pinnoille
sekä itseensä (lipputarra)

E100VP

Lujasti kiinnittyvä tarra
Kiinnittyy myös epätasaisille, karkeille ja kuvioiduille pinnoille.

• Kaapeleiden merkintään / lippumerkintään

• Maalattu metalli

• Teräviin kulmiin

• Jauhe(pulveri)maalatut pinnat

• Sylinterinmuotoisille pinnoille

• Jakokeskuskaapit

• PVC-putkille ja kaapelikouruille

• Ristikytkentätaulut

• Tangoille ja putkille

• Tehdas- ja laitoshuolto
• Instrumentit

Tekniset tiedot
Pakkauksen sisältö

Tarrasuunnitteluohjelmisto
PT-E100 tarrakirjoitin
Verkkolaite
12 mm leveä lujasti kiinnittyvä tarranauha (musta 		
teksti/valkoinen pohja) (8 m)
Käyttöopas
Kantolaukku

Laite
Laitteen mitat (mm)
Paino
Tarraleveydet
Tulostustarkkuus
Tulosteen suurin korkeus
Suurin tulostusnopeus
Tarraleikkuri
Näppäimistö
Näppäimien määrä
Nestekidenäyttö
Näytön koko
Tulostuksen esikatselu
Tekstimuisti
Tarramuisti
Virtalähde

110(l) x 207(k) x 59(s)
390 g
TZe-tarrat: 3.5, 6, 9, 12 mm
180 dpi
9.0 mm
20 mm / sekunnissa
Manuaalinen: leikkaava terä
ABC ja erillinen numeronäppäimistö
54 näppäintä
16 merkkiä x 1 rivi, grafiikkanäyttö
58 mm x 22 mm
Kyllä
Maksimissaan 80 merkkiä
720 merkkiä (9 muistipaikkaa x 80 merkkiä)
6 x AAA (LR03) alkaliparistoa
(ei sisälly pakkaukseen)
AC-verkkolaite (sisältyy pakkaukseen)

Vakiofontteja
Symboleja
Tekstikoot
Tekstileveydet
Fontin korostuskeinot
Kehyksiä
Alleviivaus
Maksimi rivimäärä
Tasaus vaakasuunnassa
Vakioasettelu (autoformaatti)
Tarran pituusasetus
Tarran marginaaliasetus
Sarkain
Erikoistarratoiminnot
Numerointi
Peilikuvatulostus
Pystytulostus
Tulostuksen toisto
Esikatselu
Automaattinen virrankatkaisu
Mittayksikkö
Kielivalinta:

1 fontti
168
3 kokoa
3 leveyttä: (levennetty, normaali, kavennettu)
9
1
Kyllä
Automaattinen tarranpituus: tasaus vasemmalle
Asetettu kiinteä pituus: keskitetty
Ei ole
Kyllä (30 - 300 mm)
Kapea, puoli, täysi, ketjutulostus
Kyllä
Kaapelitarra, lipputarra, liittimien kannet, numerointi
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä (1-9)
Kyllä (grafiikkanäyttö)
Kyllä
Kyllä (tuumat/mm)
20 kieltä (Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Portugali,
Italia, Hollanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Unkari,
Tsekki, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia, Kroatia,
Turkki, Brasilian Portugali)

Tarratulostin teollisuuskäyttöön

Yhteystiedot:

Brother Finland
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin 09 875 921, info@brother.fi /
www.brother.fi
Esitellyt tarrat on kuvattu vain havainnollistamista varten ja jotkin muotoilut eivät välttämättä onnistu tällä mallilla.
Tuotetiedote saattavat muuttua. Emme vastaa mahdollisista virheistä tuotetiedoissa. www.brother.fi

Luo kestäviä laminoituja tarroja
ammattikäyttöön - kaapeleiden,
jakokeskuksien ja riviliittimien
merkintään ym. sähkö- ja
tietotekniikka-asennuksissa
tarvittaviin merkintöihin.

www.brother.fi

- Valmiit toiminnot usein tarvittaville tarramerkinnöille.
- 168 symbolia, sisältäen yleisimmät sähkö- ja
AV-alan symbolit.
- Mukana tarranauhakasetti, AC-verkkolaite
ja kantolaukku.
- Tulostaa 3.5, 6, 9 & 12 mm leveille tarranauhoille.

Viimeistele työsi ammattimaisin
merkinnöin ja teet vaikutuksen
asiakkaaseesi - käytä P-touch
E100VP teollisuustarrakirjoitinta.

P-touch E100VP
P-Touch E100VP on kevyt ja kannettava teollisuustarrakirjoitin, joka tekee usein tarvittavien merkintöjen luomisesta helppoa
ja nopeaa. Laitteen mukana toimitetaan käytännöllinen kantolaukku, johon mahtuu myös verkkolaite. Laukussa on tilaa myös
tarrakaseteille, kuten lujasti kiinnittyville sekä taipuisille tarranauhoille, jotka on kehitetty erityisesti sähköasentajille
ja muille ammattilaisille.

Suuri tulostusnopeus 20
mm/sekunnissa
Saat työsi nopeasti valmiiksi, sillä tarran
tulostuminen vie vain muutaman sekunnin.

Kaapelimerkintä
Helppolukuisten ja selkeiden
tarramerkintöjen ansiosta tunnistat
kaapelit nopeasti.

Lippumerkintä
Valitse kaapelin läpimitta ja laite
tulostaa juuri oikean pituisen tarran
kaapelin merkitsemiseksi.

168 valmista symbolia
Mukana yleisimmät sähköalan,
tietoliikenteen, AV- ja
turvallisuus-alan varoitussymbolit.

Grafiikkanäyttö
Näet symbolit ja voit esikatsella
tarran ennen tulostamista.

Riviliittimet
Selkeästi merkityt pistorasiat,
verkkoliitännät ja puhelinpistokkeiden
paikat löytyvät nopeasti.

Numerointitoiminto
Tulostaa sarjan tarroja, joilla
olevaa numeroa tai kirjainta
kasvatetaan automaattisesti.

Erillinen numeronäppäimistö
Nopeuttaa numeroiden kirjoittamista.

Laminoidut P-Touch tarrat kestävät
Laminoituja Brother TZe-tarranauhoja on saatavana useina eri tarraväreinä ja -leveyksinä. Lämpösiirtomenetelmällä tulostettu
teksti jää kahden suojaavan PET (polyesterifilmi)-muovikerroksen väliin, jossa teksti on suojassa nesteiltä, hankaukselta,
lämpötilanvaihteluilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Varmistaaksemme tarrojemme kestävyyden olemme testanneet niitä
kaikkein vaativimmissa käyttöolosuhteissa, joten voit olla varma, että ne kestävät.

E100VP

