Specialtaper
Utöver det omfattande utbudet av TZe-tape i olika färger och bredder, så finns det specialtape som är speciellt
utvecklad för industrins särskilda krav på märkning.
Flexible-ID tape
Används på: Rundade ytor

Tape med extra stark fästförmåga
Används på: Ojämna, grova och
strukturerade ytor

Krympslang
Används på: Kablar och ledningar

• Kabellindning/flaggmärkning
• Skarpa böjar
• Cylinderformade ytor

• Målad metall
• Pulverlackade ytor
• Manöverskåp

• Krymper och fäster om kabeln när
värme tillförs
• Åldersbeständig
• Slitstark

Tekniska specifikationer
Huvudfunktioner
Display

16 tecken x 3 linjer bakgrundbelyst LCD med
förhandsgranskning

Operativsystem

Gränssnitt

USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct

Operativsystem

Utskriftshastighet

30 mm / sekund (max)

Max. tapebredd

24 mm

Märkningsguide

Ja

Max. utskriftshöjd

18 mm

Teckensnitt

Alla installerade TrueType-teckensnitt

Kniv

Automatisk (full och halvklipp)

Teckenstilar

12

Batterier

BA-E001 uppladdningsbart Li-ion batteri (medföljer)

Import av bilder

JPG, BMP, TIFF och andra vanliga filtyper

6 x AA alkaliska/laddningsbart batteri ((LR6/HR6 -

Skärmdump

Ja

medföljer inte)

Ramar

153

Streckkoder

21 olika, inklusive 1D/2D streckkoder

Etikettskapande
Speciella
märkningsfunktioner

Allmänt: Frontplatta : Kopplingspanel : Säkringsblock :
Kabellindning : Flaggmärkning : Krympslang
Automatisk uppräkning

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

Inklusive objekt
Följande ingår

PT-E550WVP märkmaskin
24 mm svart på gul tape med extra stark fästförmåga (8m)

Teckensnitt

14 teckensnitt : 10 stilar : 6 - 48 punkter

Max. antal linjer per etikett

7 (på 24 mm tape)

Uppladdningsbart Li-ion batteri

Max. antal textblock

99

Strömadapter

Symboler

384

Ramar

7

Streckkoder

9 olika

Förbrukning

Automatisk numrering

1-99

Tape typ: Tapebredder

Repeterad utskrift

1-99

Vertikal utskrift

Ja

Roterad utskrift

Rotera en gång; Rotera och repetera

12 mm svart på vit Flexible ID tape (8m)

Programvara för etikettdesign på CD-skiva
USB kabel, handledsrem och bruksanvisning

TZe-tape ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
HSe krympslang ¦ 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm

Tillbehör
Batterier

BA-E001 uppladdningsbart Li-ion batteri
AA alkaliska/laddningsbara batterier (LR6/HR6)

Minne

Strömadapter

Max. antal tecken per
etikett

1500

Minnesplatser

99

AD-E001 strömadapter

Mått & vikt
PT-E550WVP

126 mm(b) x 250 mm(h) x 94 mm(d) ¦ 1.05 kg

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrensgata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf. 031-734 12 00, Fax. 031-734 12 50
www.brother.se

5.8mm

8.8mm

11.7mm

17.7mm

23.6mm

E550WVP

PC-ansluten märkmaskin
för hantverkare
Skapa hållbara etiketter via de inbyggda
märkningsfunktionerna. Skriv ut från din
dator, smartphone eller surfplatta med
appen Brother cable labelling.

www.brother.se

- Stor bakgrundsbelyst display
- Inbyggd kniv med halvklippsfunktion
- 2 tapekassetter, strömadapter, lithium-ion batteri,
USB kabel, handledsrem och väska medföljer
- Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 och 24 mm breda
etiketter

“Tydlig identifiering och säkerhet är avgörande
för mitt arbete. Att kunna skriva ut hållbara
etiketter från min dator eller smartphone ger
mig stor flexibilitet, vilket jobb jag än är på.”

E550WVP

P-touch E550WVP
Att kablar, ledningar, strömbrytare och uttag är tydligt märkta med en hållbar etikett är viktigt för elektriker,
säkerhetsinstallatörer och data-/teleinstallatörer. Brother P-touch E550WVP skapar etiketter som uppfyller
standarderna ANS/EIA/TIA-606A/B och UL-969.

Skriver ut etiketter från
3.5 till 24 mm.
Skriv ut etiketter i olika bredder
för att passa alla ändamål

Stor bakgrundbelyst
grafisk LCD
Förhandsgranska etiketten
innan utskrift

Automatisk uppräkning
Skriv enkelt ut etiketter som innehåller
en uppräkning av siffror eller bokstäver

384 inbyggda symboler
Inklusive de vanligaste el, data,
AV, säkerhetssymbolerna

Automatisk kniv med
halvklippsfunktion
Håller en följd av etiketter
i rätt ordning

Funktionsknappar
Skapa enkelt etiketter för bl.a.
frontplatta, flaggmärkning, kabellindning,
kopplingspaneler och säkringsblock

Sök / koppla / skriv ut från
olika databaser
Ladda ner data från din dator och
skriva ut etiketter på plats

USB & Wi-Fi
Skriv ut trådlöst från din dator eller
mobila enhet

P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape finns i många olika färger och storlekar. Den thermiska färgen överförs
mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning,
temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få
professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

