Brother
modely tiskáren
štítků pro
elektroinstalace
a kabeláže

PT-E110VP

Zanechte značku
chytrého profesionála
Chcete-li se dozvědět více o
nabídce elektrických tiskáren
štítků, navštivte: www.brother.cz/
labelling-machines

Vytvářejte štítky
PROFESIONÁLNĚ

PT-E300VP

Podle PT-E110VP plus:

PT-E550WVP

Podle PT-E300VP plus:

• Tiskněte odolné štítky až do 12 mm

• Tiskněte odolné štítky až do 18 mm

• Tiskněte odolné štítky až do 24 mm

• Vestavěná fréza pro ořez štítků

• Tisk čárových kódů

• Uživatelsky přívětivá klávesnice
QWERTY

• Vestavěná řezačka s funkcí pauzy
řezu

• Tiskněte z mobilů pomocí bezplatné
aplikace Mobile Cable Label Tool

• Lehce čitelný LCD displej

• Snadno čitelný podsvícený LCD
displej

• 200 symbolů včetně těch pro
elektrikáře, AV, Datacom
• Obsahuje: adaptér střídavého
proudu, kazetu s plnou délkou a
praktický přenosný kufřík

• Obsahuje: 18 mm silnou přilnavou
pásku (černá na žluté) délka 8 m, AC
adaptér, Li-ion baterii, řemínek na
zápěstí a kufřík na přenášení

• 12 smart aplikačních klíčů
• Pokročilá automatická řezačka
• Obsahuje: 24 mm silnou lepicí pásku
(černá na žluté) délka 8 m , 12 mm
flexi pásky (černá na bílé) délka 8m,
AC adaptér, řemínek na zápěstí,
kabel USB, Li-ion baterii a kufřík na
přenášení

Nařízení

souhrn

Některé

Většina

50

Černá na bílé
18/24 mm

Černá na bílé
9/12 mm

Černá na bílé
9/12 mm

Černá na žluté
12/18/24 mm

Černá na bílé
12/18/24 mm

Doporučená páska

WV

P

Každý odborník ví, jak důležité je pracovat
podle platných předpisů pro elektroinstalaci.

514.1
Identifikace účelu spínacího a
regulačního zařízení a případně výstražná
upozornění
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Níže uvedená tabulka ukazuje, jak vám naše výrobky mohou pomoci splnit
všechny specifické požadavky na označování, které zůstávají v souladu s
předpisy a udžuji vaši práci v bezpečí.

Obecné
- ID a oznámení
Identifikace zapojení pro kontrolu,
testování, opravy nebo úpravy

514.3

514.2
Elektroinstalační systémy
Čitelná a trvalá identifikace dirigentů
písmeny a arabskými čísly. Podtržení
číslic „6“ a „9“, aby nedošlo k záměně.

514.2 / 514.3

Jasná identifikace ochranných zařízení

ID dirigentů písmem a /
nebo číslováním

514.4
ID ochranného zařízení

514.1

514.4
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