
E110VP

www.brother.bg

• Специални функции, улесняващи бързото правене 
на различни видове етикети

• 200 вградени символи, вкл. най-използваните 
електричарски и комуникационни 

• Касета с лента, AC адаптер и куфарче включени  
в комплекта

• Работа с 3.5, 6, 9 и 12 мм ленти

Създавате професионални, ламинирани, 
издръжливи етикети за кабели, контакти, розетки, 
ел. табла и други електрически и телефонни 
инсталации.

Индустриален етикетен 
принтер



С PT-E110VP и издръжливите 
етикетни ленти може да сте 
сигурни, че ще сте в съответствие 
с изискванията и по правилата за 
окабеляване.

E110VP



Създавайте етикети в различни цветови комбинации и ширини, които ще се запазят с години. Ползвайки вградените функции за 
дизайн на основни и често ползвани етикети и QWERTY клавиатурата Вие лесно и бързо правите нужните етикети. PT-E110VP 
идва и с куфарче, един безценен помощник за електротехници и други професионални оператори.

Ламинираните ленти TZ за етикетните принтери P-touch на Brother са в много различни цветове и размери. Термално 
отпечатаното мастило се затваря като в сандвич от два предпазни слоя полиестерно фолио (PET), които предпазват текста от 
вредното влияние на светлина, температура, надраскване, течности и химикали. Тествани на екстремни условия, тези етикети Ви 
дават гаранция, че ще запазят качеството си, защото са създадени да издържат. 

P-touch ламинирани етикети - създадени да издържат

P-touch E110VP

Контакти

Надпишете контактите, розетките и 
другите изводи на инсталацията за бърза 

идентификация

Скорост 20 мм/сек

Вършите работата си бързо, защото 
отпечатвате етикети за секунди

Графичен дисплей

Лесно проверявате как изглежда всеки 
етикет преди печат

Етикети тип обвивка

Надписвайте кабелите бързо  
с четливи етикети

Етикети тип Флаг

Съобразете диаметъра на кабела, за да 
имате етикети с точната дължина

Последователно номериране

Печат на етикети съдържащи 
последователни цифри или букви

Удобна цифрова клавиатура

Бързо поставяне на цифри върху 
етикета

200 вградени символа

Основни електричарски, символи 
за сигурност, аудио, видео и за 

базопасност

Ламинирани Устойчиви на
температура

Водоустойчиви Устойчиви на
избледняване

Устойчиви на
изтриване

Устойчиви на
химикали

Лесно
отлепяне

Силно
залепване

ТЕСТВАНИ 

ЕКСТРЕМНО

ЕТИКЕТИ



PT-E110VP Функции / Характеристики

Етикетен принтер

Печат на етикети

Печат на етикети с ширина до 12 мм

Печат на 1 или 2 реда на етикет

Максимална височина на печат от 9 мм за по-голяма четливост

Максимална дължина на етикета до 300 мм

180dpi резолюция на печат за ясен и четлив текст

Бърза скорост на печат от 20 мм/сек.

Вграден ръчен нож

LCD графичен дисплей, 16 знака, преглед преди печат

Работа с AC адаптер (в комплекта)

Работи и с 6 x AAA батерии (LR03 алкални или HR03 и презареждаеми Ni-MH)

PC (QWERTY) клавиатура за бързо и лесно въвеждане на текст

Дизайн на етикети

Специализирани функции за етикети за кабели, етикети тип флаг, за ел. табла и етикети с последователно номериране

10 текстови стила, 3 размера на знаците и 3 ширини на знаците

200 символа, включително електричарски, символи за сигурност, аудио, видео и за безопасност

Добавяне на рамка към етикета

9 локации за запаметяване на често ползвани етикети 

Автоматично последователно номериране за бърз печат

Печат на до 9 копия

Тегло и размери

111(ш) x 58(д) x 204(в) | 400 г.

В комплекта

PT-E110 етикетен принтер

AC адаптер

9 мм черно на бяло гъвкава идентификационна касета с лента (8 м)

Куфарче

Ръководство за потребителя

Консумативи

TZe касета с ламинирана лента: 3.5, 6, 9, 12 мм

Допълнителни аксесоари

AD-24ES AC адаптер

TC4 тип нож за отрязване на етикети
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