E110VP

Tarratulostin
teollisuuskäyttöön
Luo ammattimaiset ja kestävät laminoidut tarramerkinnät
kaapeleihin, etupaneeleihin, sähkökeskuksiin tai sähkö- ja
tietoliikenneasennuksiin.

•

Toimintonäppäimet yleisimpiä käyttökohteita varten

•

200 symbolia, sisältäen sähkö- ja data-alan symbolit

•

Mukana tarranauha, verkkolaite ja laukku

•

Tulostaa 3,5, 6, 9 tai 12 mm leveille tarranauhoille
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PT-E110VP tarratulostimella ja
kestävillä tarranauhoilla merkkaat
asennuksesi helposti määräysten
mukaisesti.

E110VP

P-touch E110VP
Voit luoda tarramerkintöjä monina eri väriyhdistelminä ja tarraleveyksinä tällä ammattilaistulostimella. Erillisillä toimintonäppäimillä luot
helposti ja nopeasti tarroja yleisimpiin käyttökohteisiin. PT-E110VP tarratulostin toimitetaan näppärällä laukulla, joten sähkömiesten ja
muiden liikkuvien ammattilaisten on helppo kuljettaa tarratulostinta mukanaan.

Nopea - Tulostusnopeus
20 mm/sekunti
Saat työsi tehtyä nopeasti, sillä merkintäsi
tulostuu muutamassa sekunnissa.

Kaapelimerkintä
Tunnistat eri kaapelit nopeasti, kun nimeät
ne selkein tarramerkinnöin.

Lippumerkintä
Valitse kaapelisi läpimitta ja tulostat helposti
juuri oikean pituisen tarran.

Numeronäppäimistö
Nopeuttaa numeroita sisältävien tarrojen
luomista.

Grafiikkanäyttö
Näet helposti erilaiset symbolivaihtoehdot ja
voit esikatsella tarrasi ennen tulostusta.

Etupaneeli
Merkkaa liittimet, verkkoportit ja
puhelinkaapelit ja löydät oikean liittimen
nopeasti.

Jatkuva numerointi
Tulostaa sarjan tarroja, joiden numero- tai
kirjainsarja on juokseva.

Vakiona 200 symbolia
Sisältää yleisimmät sähkö-, tietoliikenne-,
AV- ja turvalaiteasennuksissa tarvittavat
symbolit ja varoitusmerkinnät.

Laminoidut P-touch tarranauhat – suunniteltu kestämään
Brotherin laminoituja TZe-tarrakasetteja on saatavana useina eri tarraväreinä ja -leveyksinä. Teksti tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä
kahden suojaavan PET (polyesteri) -muovikalvon väliin, jossa teksti on suojassa nesteiltä, hankaukselta, lämpötilanvaihteluilta, kemikaaleilta
ja auringonvalolta. Tarramme on testattu vaativissa olosuhteissa, joten voit luottaa korkealaatuisten tarrojemme kestävyyteen.

PT-E110VP tekniset tiedot
Laite
16 merkin nestekidenäyttö, esikatselumahdollisuus
Virtalähteenä verkkolaite (vakiona)
Virtalähteenä 6 x AAA-paristoa (Alkaliparisto LR03 tai ladattava Ni-MH-akku HR03), ei sisälly pakkaukseen
QWERTY-näppäimistö, erilliset numeronäppäimet

Tarratulostus
Maksimi tarraleveys 12 mm
Tulostaa yhdelle tai kahdelle riville
Helppolukuinen suuri teksti, suurin korkeus 9 mm
Maksimi tarrapituus 300 mm
Tulostustarkkuus 180 dpi
Tulostaa 20 mm/s
Sisäänrakennettu manuaalinen tarraleikkuri

Tarrasuunnittelu
Erilliset toimintonäppäimet kaapelimerkintään, lipputarraksi, etulevyihin ja numerointien luomiseen
10 fonttia, 3 merkkikokoa ja 3 merkin leveyttä
200 symbolia sähkö-, AV- ja turvalaiteasennusten merkkaamiseen ja varoitustarroille
Voit lisätä tekstisi ympärille kehyksen
9 muistipaikkaa usein tarvittaville tarroille
Numeroinnilla tulostat tarroja, joilla numeroarvo kasvaa automaattisesti aina tulostuksen jälkeen
Tulosta jopa 9 kopiota samasta tarrasta

Mitat ja paino
111 (lev) x 58 (syv) x 204 (kork), 400 g

Pakkauksen sisältö
Tarratulostin PT-E110VP
Verkkolaite
Mustavalkoinen 9 mm taipuisa tarranauha (8 m)
Laukku
Käyttöohje

Soveltuvat tarraleveydet
TZe-tarraleveydet 3,5 , 6, 9 tai 12 mm

Lisävarusteet
Verkkolaite: AD-24ES
Tarraleikkurin varaterä: TC4
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