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•    pod vplyvom tepla sa zmrští a priľne 
ku káblu

•  trvácne

•  odolné

Flexibilná ID páska
Použitie: na oblé plochy a ovínanie

Silne priľnavá páska
Použitie: na nerovnomerné a drsné povrchy
a povrchy s textúrou 

Zmršťovacia páska (bužírka)
Použitie: na označovanie drôtov 
a káblov

Špeciálne kazety 
Okrem rozsiahleho radu TZe pások v rôznych farbách a veľkostiach, sme vyvinuli aj špeciálne pásky pre 
špeciálnu potlač v priemysle.

•  jednotlivých vodičov

•  ostrých hrán

•  oblých povrchov

•  farbené kovové povrchy

•  práškované povrchy

•  skrine na náradie

Priemyselná PC tlačiareň štítkov 

Vytvorte odolné štítky pre elektrické 
alebo dátové inštalácie prostredníctvom 
zabudovaných funkcií cez PC, zo 
smartfónu alebo tabletu pomocou 
Brother aplikácií.

- Veľký podsvietený grafický displej
- Vylepšený orezávač pre jednoduché odlepenie štítkov
-  Obsahuje 2 kazety, AC adaptér,lítiovú batériu, USB 

kábel, pútko na ruku a prenosný kufrík
- Tlač na pásky šíroké  3,5; 6; 9; 12; 18 a 24 mm

www.brother.sk

Základné vlastnosti
Typ displeja 16 znakov x 3 riadky, podsvietený grafický LCD displej

Rozhrania USB 2.0, Wi-Fi, WiFi Direct

Rýchlosť tlače 30 mm / sekundu (maximum)

Maximálna šírka pásky 24 mm

Maximálna výška tlače 18 mm

Odstrih automatický (celý a polovičný)

Napájanie BA-E001 Li-ion dobíjateľný akumulátor (je v balení)
6 x AA alkalické/dobíjateľné batérie (LR6/HR6 - nie sú 
súčasťou balenia)

Tvorba štítkov
Funkcie štítkovania štandardné štítky ¦ panelový štítok ¦ zásuvný panel ¦ 

svorkovnica ¦ obal kábla ¦ značka kábla ¦ zmršťovacia trubička 
automatické číslovanie (sériové)

Písmo 14 typov ¦ 10 štýlov ¦ 6 - 48 veľkostí

Max. riadkov na štítok 7 (s 24 mm páskou)

Max. textových blokov 99

Symboly 384

Rámčeky 7

Čiarové kódy 9 protokolov

Automatické číslovanie 1-99

Kópiová tlač 1-99

Vertikálna tlač áno

Zrkadlová tlač otoč raz ¦ otoč a zopakuj 

Pamäť
Počet znakov na štítok 1500

Počet štítkov v pamäti 99

Základné vlastnosti PC softvéru
Podporované operačné 
systémy

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

Sprievodca tvorbou 
značenia káblov

áno

Typy písma všetky nainštalované true-type fonty

Štýly písma 12

Import obrázkov JPG, BMP, TIFF a iné bežné typy

Snímanie obrazovky áno

Rámčeky 153

Čiarové kódy 21 protokolov vrátane 1D/2D 

Obsah balenia
V balení PT-E550 tlačiareň štítkov 

24 mm čierna na žltej silne lepiaca páska (8 m)
12 mm čierna na bielej flexibilná ID páska (8 m) 
Li-on dobíjateľná batéria 
AC adaptér 
softvér pre tvorbu štítkov a ovládač na CD-ROM 
USB kábel, pútko na ruku a používateľská príručka

Spotrebný materiál
Typ pásky ¦ Šírka pásky TZe kazeta s páskou ¦ 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm

HSe kazeta s bužírkou¦ 5,8; 8,8; 11,7; 17,7; 23,6 mm

Voliteľné príslušenstvo
Batérie BA-E001 Li-ion dobíjateľné batérie

AA alkalické/dobíjateľné batérie (LR6/HR6)

AC adaptér AD-E001 AC adaptér

Hmotnosť a rozmery
PT-E550WVP 126 mm (š) x 250 mm (v) x 94 mm (h) ¦ 1,05 kg

Technické špecifikácie

Kontakt:

Brother International
(budova JŠ Servisu)
Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

www.brother.sk



E550WVP Silná 
priľnavosť

Jednoduché 
odlepenie

Odolné 
proti 

chemikáliám
Odolné

proti oder
Odolné proti
vyblednutiu

Odolné 
proti vode

Odolné proti
teplotám

Laminované

Veľký podsvietený displej
Jednoduché zobrazenie symbolov  
a náhľad štítka pred tlačou

P-touch E550WVP
Pre elektrikárov a inštalatérov v oblasti bezpečnosti a telekomunikácií je dôležité označenie káblov, potrubí, 
prepínačov a zásuviek trvácnymi, odolnými štítkami. Brother P-touch E550WVP tlačí štítky ktoré vyhovujú 
štandardu UL-969.

Štítky široké od 3,5 do 24 mm
Tlač štítkov pre široké  
spektrum použitia

Pokročilý automatický 
odstrih pásky 

Hromadná tlač štítkov bez 
problémov a vždy v poradí

Vyhľadávanie/zlučovanie/tlač  
z databázy

Prepojenie s databázou v PC na tlač 
potrebných štítkov

USB & Wi-Fi
Bezdrôtová tlač z PC alebo  

mobilných zariadení

384 symbolov
Zabudované bežné elektrikárske, dátové, 
AV a bezpečnostné symboly

Špeciálne funkcie
Jednoduchá tvorba obyčajných 

štítkov, štítkov na kryty, svorkovnice, 
zásuvné panely a kábly

“Jasná identifikácia a bezpečnosť sú veľmi 
dôležité v mojej brandži a možnosť tlačiť 

odolné štítky z môjho PC alebo smartfónu mi 
dáva úplnú flexibilitu v práci.”

P-touch laminované štítky - navrhnuté pre trvalé značenie
Brother P-touch laminované TZe pásky sú dostupné v mnohých farbách a veľkostiach. Tepelný prenos atramentu 
je vložený medzi dve ochranné vrstvy PET, ktoré chránia text pred vonkajšími vplyvmi,  ako napr. oder, teplo, 
voda, chemikálie. Štítky boli testované  v extrémnych podmienkach, výsledkom čoho sú trvácne a odolné štítky. 
Profesionálne riešenie a kvalita pre odolné značenie kdekoľvek.

Sekvenčné číslovanie
Tlač štítkov obsahujúcich  
sekvencie čísel a písmen


