E550WVP

Teollisuuden tarratulostin
PC- ja WiFi-yhteydellä
Helppokäyttöisten toimintojen ja
Brother kaapelitarrasovelluksen avulla
luot kestäviä merkintöjä sähkö- ja
tietoliikenneasennuksia varten
tietokoneella tai älypuhelimella tai tabletilla.

www.brother.fi

- Suuri taustavalaistu grafiikkanäyttö
- Edistyksellinen tarraleikkuri helposti kiinnitettäville tarroille.
- Laitteen mukana 2 tarranauhaa, verkkolaite,
litium-ioni akku, USB-kaapeli, rannehihna ja kantolaukku.
- Tulostaa 3.5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille tarranauhoille.

P-touch E550WVP
Sähkö-, tietoliikenne-, tele- ja turvalaitteiden asentajille on tärkeää, että kaapelit, johdot, kytkimet ja pistorasiat
ovat selkeiden ja kestävien tarramerkintöjen ansiosta helposti tunnistettavissa. Brother P-touch E550WVP
tarratulostimella luot tarroja jotka täyttävät ANS/EIA/TIA-606A/B ja UL-969 standardien vaatimukset.

Tulostaa 3.5 - 24 mm leveille
tarranauhoille.
Tulostaa useille eri tarraleveyksille, joten
tarrat soveltuvat mihin tahansa tilaan.

Suuri taustavalaistu
LCD-grafiikkanäyttö
Voit helposti katsoa symboleja ja
esikatsella tarrasi ennen tulostamista.

Jatkuva numerointi
Tulostaa sarjan muuttuvia numero- tai
kirjainsarjoja sisältäviä tarroja.

384 symbolia vakiona
Sisältää yleisimmät sähkö-, tietoliikenne-,
AV- ja turvallisuusalan symbolit.

Automaattinen tarraleikkuri ja
helposti irroitettava taustapaperi
Pitää suurenkin tarramäärän
oikeassa järjestyksessä.

Erilliset toimintopainikkeet
Luot helposti tarroja yleiseen käyttöön,
sekä etulevy-, kaapeli/lippu-,
kytkentäpaneli- ja lohkotarroja varten.

Tietokantahaku/liittäminen/
tulostus
Lataa tarrat tietokoneeltasi
ja tulosta tarrat työmaalla.

USB & Wi-Fi
Tulostaa tietokoneelta tai
langattomasti mobiililaitteesta.

Laminoidut P-touch tarranauhat - suunniteltu kestämään
Laminoituja Brother P-touch TZe-tarranauhoja on saatavana useina eri tarraväreinä ja -leveyksinä.
Lämpösiirtomenetelmällä tulostettu teksti jää kahden suojaavan PET (polyeteenimuovi)-kalvon väliin, jossa teksti
on suojassa nesteiltä, hankaukselta, lämpötilanvaihteluilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarramme on testattu
vaativissa käyttöolosuhteissa, joten voit olla varma että korkealaatuiset tarramme kestävät.

“Selkeät merkinnät ja turvallisuus ovat työssäni
erittäin tärkeitä. Mahdollisuus tulostaa kestäviä
tarroja tietokoneestani tai älypuhelimestani
lisää työni joustavuutta, missä ikinä
työskentelenkin.”

E550WVP

Erikoistarrat
Laajan eri tarravärejä ja -leveyksiä sisältävän TZe-tarranauhavalikoiman lisäksi valmistamme myös erikoistarroja
teollisuuteen.
Taipuisa tarranauha
Käyttökohteet: Kaarevat pinnat sekä lipputarra.

Lujasti kiinnittyvä tarra
Käyttökohteet: Epätasaiset, karkeat ja
kuvioidut pinnat.

Kutistesukkatarra
Käyttökohteet: Johdot ja kaapelit.

• Yksittäisten johtojen ja kaapelien
merkintä
• Terävät kulmat
• Sylinterin muotoiset pinnat

• Maalattu metalli
• Jauhe- tai pulverimaalatut pinnat
• Työkalukaapit

• Kutistuu kaapelin ympärille
lämmitettäessä
• Pysyvä
• Kestävää

Tekniset tiedot
Tärkeimmät ominaisuudet

PC-ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

Näyttö

Graafinen LCD-näyttö taustavalolla, 16 merkkiä x 3 riviä

Tuetut käyttöjärjestelmät

Liitännät

USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct

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

30 mm sekunnissa (maksimi)

Kaapelimerkintä

Kyllä

Maksimi tarraleveys

24 mm

Fontit

Kaikki asennetut TrueType fontit

Maksimi tulostuskorkeus

18 mm

Tekstin korostukset

12

Tarraleikkurityyppi

Automaattinen (kokonaan/puoliväliin)

Kuvatiedostomuodot

JPG, BMP, TIFF ja muut suositut kuvatiedostomuodot

BA-E001 Ladattava litium-ioni akku (mukana)

Kuvakaappaus

Kyllä

6 x AA ladattavaa tai alkaliparistoa

Kehykset

153

(LR6/HR6 - ei mukana)

Viivakoodit

21 viivakoodiprotokollaa mukaan lukien 1D/2D viivakoodit

Tulostusnopeus

Virtalähde

Tarrojen luominen
Erilliset toimintopainikkeet

Pakkauksen sisältö
Yleinen : Etulevy : Kytkentäpaneeli : Kytkentälohko : Kaapelitarra :
Lipputarra : Kutistesukkatarra

Laite

PT-E550WVP tarratulostin
24 mm leveä lujasti kiinnittyvä tarranauha (musta teksti/keltainen

Numerointi (automaattinen numerosarjatulostus)

pohja) 8 m

Fontit

14 fonttia : 10 tekstityyliä : merkkikoko 6 - 48 pt

12 mm leveä taipuisa tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 8 m

Maksimi rivimäärä / tarra

7 (24 mm leveä tarranauha)

Ladattava litium-ioni akku

Maksimi tekstilohkomäärä

99

Symbolit

384

Kehykset

7

Viivakoodit

9 viivakoodiprotokollaa

Automaattinen numerointi

1-99

Kopiotulostus

1-99

Pystysuora tekstitulostus

Kyllä

Lisävarusteet

Kierretty tekstitulostus

Kierrä kerran; kierrä ja toista

Paristot

Verkkolaite
Tarrasuunnitteluohjelmisto ja ajuri (CD-ROM)
USB-kaapeli, rannehihna ja käyttöopas

Tarvikkeet
Tarranauhatyypit ja
-leveydet

TZe-tarranauhat ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Hse-kutistesukkatarrat ¦ 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm

BA-E001 ladattava Litium-ioni akku
Ladattavat AA alkaliparistot (LR6/HR6)

Muisti

Verkkolaite

Maksimimäärä merkkejä/
tarra

1500

Muistipaikat

99

AD-E001 verkkolaite

Paino ja mitat
PT-E550WVP

126 mm(l) x 250 mm(k) x 94 mm(s) ¦ 1.05 kg

Yhteystiedot:

Brother Finland
Äyritie 12 B, 3. krs, 01510 Vantaa
Puhelin 09 875 921, info@brother.fi /
www.brother.fi
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