Tarratulostimet
ammattikäyttöön
Voit tulostaa kestäviä,
standardien mukaisia tarroja
- siellä missä niitä tarvitset
www.brother.fi

Brotherilla
tulostat paremmin
Me Brotherilla haluamme tehdä työstäsi helpompaa. Tiedämme, että aika on
rahaa ja töiden tulisi hoitua tehokkaasti.
Tarratulostimemme ovat täynnä toimintoja, jotka sujuvoittavat arkea. Selkeillä
painikkeilla ja intuitiivisilla valikoilla luot ammattimaisia tarratulosteita hetkessä.

Lisää tuottavuutta helposti

P-touch-tarratulostimet

Brotherin tarratulostimilla työt sujuvat. Voit
tulostaa lakisääteiset vaatimukset täyttäviä
merkintöjä ja pysyt kilpailussa mukana.
Kestävillä tarranauhoillamme merkkaat
selkeästi kaapelit ja komponentit, jotta ne
ovat helposti ja nopeasti tunnistettavissa.

Ammattikäyttöön suunnatuilla P-touchtarratulostimilla tulostat laadukkaita tarroja
käytännöllisesti katsoen missä tahansa.
Asennustyöt voidaan nopeasti merkata paikan
päällä, joten käyttöturvallisuus paranee ja
ammattimaiset merkinnät vakuuttavat asiakkaasi.

Monipuoliseen tarratulostukseen
Tieto- ja dataliikenne/strukturoitu
kaapelointi/FTTP/datakeskukset

Sähkö- ja AV-tekniikka/turvallisuus/
älyrakennukset

Brotherin tarratulostimilla voit tulostaa oikean
määrän tarroja, silloin kun niitä tarvitset.
Tarratulostimie ohjelmisto- ja sovellusvalikoima
tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet
tehokkaaseen tarratulostukseen. Brother
Transfer Express ja P-Touch Editor auttavat
lyhentämään tarrojen luomiseen kuluvaa aikaa.
Tarroihin voidaan hakea tietokantojen sisältämää
tietoa ja siirtää se sitten langattomasti Wifiyhteyttä tukeviin tarratulostimiin.
Pro Label Tool -sovelluksella voit luoda
valmiita tarramalleja iOS- tai Android-laitteella
ja lähettää sitten suoraan tarratulostimeen.
Tai vaihtoehtoisesti iLink&Label-sovellukseen,
joka on paritettu Fluke LinkWare Live -palvelun
kanssa. Tämä yhdistää projektin käynnistäneen
toimipisteen ja työkohteen, jossa hankkeeseen
liittyvää tietoa tarvitaan integroitujen testereiden
ja tarratulostimien käyttöön.

Usein käytetyille tarratyypeille ja -malleille
sekä symboleille on omat pikapainikkeet, ja
monipuolisilla liitännöillä tarroja voi tulostaa
suoraan tietokannoista. Laajojenkin asennusten
merkitseminen ja tulevien muutosten hallinta on
nyt helpompaa kuin koskaan.

Käyttökohteita
• Etulevyt
• Kytkentäpaneelit
• Liitännät
• Langattomat tukiasemat
• Tietojen syöttöpisteet
• Muu tietolaitteisto
• Lipputarrat kaapeleiden merkintään
• Lipputarrat kuitukaapeleiden merkintään
• Kutistesukat

Brother-sovellukset
Tarratulostusta helpottavia Brother-sovelluksia on saatavilla sekä iOS- että
Android-laitteille.

Pro Label Tool

Transfer Express

Muokattavat alakohtaiset
tarramallit, tarrojen luominen
ja langaton tulostus

Tiedostojen tallentaminen
tietokantoihin ja siirtäminen

iPrint&Label

iLink&Label

Uusien, muokattavien
tarramallien luominen ja
tarrojen langaton tulostus

Tietojen lataaminen Fluke
Networks LinkWareLive
-palvelusta ja siirtäminen
PT-E550W-tarratulostimeen

Kannettava P-touch-tarratulostin
PT-E550WNIVP

24
mm
Wi-Fi

Langattoman PT-E550W-tarratulostimen
sisäisen WiFi-Yhteyden ansiosta voit
käyttää työmaalla näppärästi älypuhelintasi
tai tablettiasi tarrojen tulostamiseen.
Pikapainikkeella luot helposti sarjanumerolistoja numerojärjestyksessä ja tulostat
sitten tarrasi pitkänä listana leikaten
taustapaperin vain puoliväliin, jotta tarrat on
helppo irrottaa.

Ominaisuudet:
QWERTY-näppäimistö helpottaa numeroiden
syöttämistä. Isolta taustavalaistulta näytöltä
tarrat on helppo esikatsella ennen tulostusta ja
tarraleikkuri leikkaa tarrasi automaattisesti.
Jatkuva numerointi:
Voit tulostaa muuttuvia numero- tai kirjain-sarjoja
sisältäviä tarroja automaattisesti ja leikata tarrasi
puoliväliin, jotta ne pysyvät oikeassa
järjestyksessä ja helposti irrotettavana.
Tarratyypit:
Valmiit tarramallit ANSI/TIA-606-C- ja ISO/IEC
14763-2 -määräysten mukaisten tarrojen
luomiseen.
Yhteensopivuus:
Tietojen tai tallennettujen tarrojen tuominen
tietokannoista tietokoneen kautta, tietojen
siirtäminen mobiilisovelluksella ja Wi-Fiyhteydellä sekä valmiiden tarrapohjien
käyttäminen.
Virtalähde:
Mukana laukku, ladattava litiumioniakku,
verkkolaite, USB-kaapeli ja kaksi tarranauhaa.

USB

TARRALEVEYS

AUTOM.
PIKALEIKKURI PAINIKKEET

P-TOUCH
EDITOR
-OHJELMISTO

Tarkkoja tarroja
nopeasti

P-touch-tarratulostimet työpöydälle
Ammattimaiset ja
luotettavat tarratulostimet
Tarratulostimet voidaan liittää verkkoon
kiinteällä tai langatomalla verkkoyhteydellä
ja ne sopivat erätulostukseen. Saatavana
laaja valikoima lisävarusteita mobiilikäyttöön.
Kaapelimerkintöjen tulostaminen suoraan
CSV-tietokannasta sujuu helposti, säästää
aikaa ja vähentää virheitä.

Viivakoodin tai QR-koodin sisältävien
tarrasarjojen tulostus sujuu nopeasti
tietokoneelta tai älylaitteelta, jossa
merkittävien laitteiden ja kaapelien tiedot
ovat. Käyttää FLe-lipputarroja, jotka sopivat
kuitukaapeleiden merkitsemiseen.

Pöytämalliset P-touch-tarratulostimet
PT-P900W

36
mm
Wi-Fi

Kompakti PT-P900W-tarratulostin
tulostaa laminoituja tarroja jopa
36 mm leveinä ja siinä on automaattinen
tarraleikkuri, jolla tarrat voidaan leikata
yksi kerrallaan tai tulostaa pitkä lista
käyttövalmiita ja helposti irrotettavia
tarroja.

USB

TARRALEVEYS

AUTOM.
LEIKKURI

P-TOUCH
EDITOR
-OHJELMISTO

Tulostusnopeus: jopa 60 mm/s
Tulostustarkkuus: jopa 360 dpi
Yhteensopivuus: tulostaa tietokoneesta
P-touch Editor -ohjelmistolla
tai mobiililaitteista Brotherin
tarrasuunnittelusovelluksilla.
Virtalähde: mukana verkkolaite.
Lisävarusteena ladattava litiumioniakku.

36
mm
Wi-Fi

USB
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P-TOUCH
EDITOR
-OHJELMISTO

PT-P950NW
Sisältää samat ominaisuudet kuin
PT-P900W, sekä lisäksi kiinteän ja
langattoman verkkoyhteyden. Näin
tarroja voi tulostaa useilta laitteilta
samanaikaisesti.

Lisävarusteet: Ladattava litiumioniakku
(PABT4000LI), sekä jalusta ja akkukotelo
litiumioniakulle (PABB002).
Pitkäkestoinen litiumioniakku helpottaa
tarrojen tulostusta liikkuvassa työssä.

Ääriolosuhteita kestävät tarrat
Laminoidut Brother P-touch -tarranauhat on luotu kestämään kaikkia käyttöolosuhteita.
Ne kestävät vettä, hankausta, kemikaaleja ja äärilämpötiloja eivätkä haalistu. Voit siis olla
varma, että merkintäsi kestää käyttöä.

suojapinnoite (PET)
liima-aine (akryyli)
värillinen pohjakalvo (PET)
liima-aine (akryyli)
backing paper
taustapaperi
tulostettu teksti

Laminoitu

Lämmönkestävä

Kosteuden Haalistumisen Hankauksen Kemikaalien Voimakkaasti
kestävä
kestävä
kestävä
kestävä
kiinnittyvä

P-touch Pro -tarranauhat
Parannettu taipuisa laminoitu TZeFX-tarranauha
Erikoisliiman ansiosta taipuisa tarranauha
sopii turvalliseen johtojen ja kaapelien
merkintään. Läpimitan tulee olla 3 mm tai
suurempi.
Itselaminoituva TZe-tarranauha
Tarjoaa suojaavan laminointikerroksen
kaapelimerkintää varten. 24 mm
tarra sopii paksujen CAT6A-kaapelien
merkitsemiseen.
FLe-lipputarra
Muotoiltu laminoimaton lipputarra. Uusi
parannettu tarramuotoilu helpottaa
tulostettujen tarrojen käyttöä. Leveä
tulostusalue.
Suositeltu

Soveltuu

SILEÄ
PINTA

EPÄTASAINEN
PINTA

KAAPELEIDEN
MERKINTÄ

TZe-FX621

TZe-FX611

Musta teksti, keltainen pohja

Musta teksti, valkoinen pohja

STe-STENSIILINAUHA – 3 M

Musta teksti, valkoinen pohja

TZe LAMINOITU TURVATARRANAUHA – 8 M

STe-141

STe-151

TZe-SE5

STe-161

TZe-SL661

TZe-SL651

TZe-FX661

TZe-FX261

TZe-S261

36 mm

Musta teksti, keltainen pohja

TZe-FX651

TZe-FX251

TZe-S651

TZe-S151

TZe-S251

24 mm

TZe-SL261

TZe-SE4

TZe-FX641

TZe-FX241

TZe-S641

TZe-S141

TZe-S241

18 mm

TZe-SL251

TZe-FX631

TZe-FX231

TZe-S631

TZe-S131

TZe-S231

12 mm

Musta teksti, valkoinen pohja

TZe ITSELAMINOITUVA TARRANAUHA – 8 M

TZe-FX221

TZe-FX211

Musta teksti, valkoinen pohja

TZe TAIPUISA LAMINOITU TARRANAUHA – 8 M

TZe-S621

Musta teksti, keltainen pohja

TZe-S221
TZe-S121

TZe-S211

Musta teksti, valkoinen pohja

9 mm

Musta teksti, kirkas pohja

6 mm

TZe LUJASTI KIINNITTYVÄ LAMINOITU
TARRANAUHA – 8 M

Pro-tarranauhojen leveydet ja värivaihtoehdot

8,8 mm

11,7 mm

17,7 mm

HSe-211

HSe-221

HSe-231

* Tarrojen koko: tulostettuna 45 x 21 mm. kiinnitettynä 45 x 10,5 mm. Yhteensopivuus: PT-P900W ja PT-P950NW.

Musta teksti, valkoinen pohja
HSe-241

HSe-251

23,6 mm

FLe-7511*

Musta teksti, vihreä pohja

5,8 mm

FLe-6511*

Musta teksti, keltainen pohja

HSe KUTISTESUKKA – 1,5 M

FLe-2511*

Musta teksti, valkoinen pohja

FLe-LIPPUTARRA – 72 TARRAA
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