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Professzionális címkéző készülék 
villanyszerelőknek és hálózatépítőknek  

Speciális funkciók segítségével, egyezményes 
jelekkel kommunikáló tartós címkéket 
készíthet előlapok, kábelek, szerszámok 
megkülönböztetésére valamint villanyszerelői 
és adatkommunikációs környezetben történő 
jelölésekhez.

-  Nagy méretű grafikus kijező háttérvilágítással

-  Egyedi funkciógombok a könnyed  
címkekészítéshez

-  Hordozótáskával, AC adapterrel  
és szalaggal szállítva 

-  3.5, 6, 9 és 12mm-es szalagokkal használható 

A doboz tartalma 

A készülék tulajdonságai

 PT-E300 címkéző készülék
 Li-ion akkumulátor 
 AC adapter 
 18mm-es sárga alapon fekete 
 erős tapadású szalag (8m) 
 Használati utasítás 
 Csuklópánt
 Hordozótáska 

Méret (mm) 133 (szé) x 220 (ma) x 74 (mé)
Súly 740g
Szalag mérete/tíousa TZe szalagok: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
Nyomtatási felbontás 180 dpi
Max. nyomtatási magasság 15.8mm
Max. nyomtatási sebesség 20mm / sec
Vágóegység Kézi: vágókés
Billentyűzet típusa PC stílus, numerikus billentyűkkel
Billentyűk száma 64
LCD kijelző  3 soros x 15 karakteres, grafikus
LCD háttérvilágítás igen
LCD mérete 67mm x 40mm
Nyomtatási előnézet igen
Szöveg tárolása Max. 200 karakter
Címke memória 50 memória hely, max. 2,400 karakterig
Áramforrás Lithium-ion akkumulátor (a doboz tartalmazza)
 AC adapter (a doboz tartalmazza)
  6 x AA (LR6/HR6) alkáli elem (a doboz nem 

tartalmazza)

 Technikai specifikáció 

A szoftver tulajdonságai 

Beépített betűtípus  7 féle
Beépített szimbólumok  384 féle
Karakter mérete  7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
Karakter szélessége 3
Font stílusa 9
Keretek 7
Aláhúzás igen
Max. sorok száma 5
Vízszintes igazítás Automatikus szalaghossz: balra igazított 
 Előre megadott szalaghossz: középre igazítás 
Szalaghossz beállítása igen(25-300mm)
Szalag margójának beállítása keskeny, fél, teljes, láncnyomtatás
Tabulátor funkció igen
Speciális funkciók  Kábel körbecímkézése, zászlós címke készítése,    

előlapok címkézése, sorszámozás, patch panelek
Automatikus számozás igen
Tükörnyomtatás nem
Függőleges nyomtatás igen
Vonalkód nyomtatás igen: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5,
 UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)
Másolat (ismétlés) nyomtatása igen: (1-9)
Nyomtatási előkép igen: (grafikus előnézet)
Automatikus kikapcsolás igen
Mértékegység változtatása igen: (inch/mm)
Nyelv módosítása 20 nyelv: (angol, német, francia, spanyol,
 portugál, olasz, holland, dán, norvég, svéd,
 finn, magyar, cseh, lengyel, román, szlovén,
 szlovák, horvát, török, brazil)

Speciális szalagkazetták 
A Brother TZe szalagok rendkívül széles körben elérhetőek. A többféle szín-és méretválasztéknak köszönhetően 
akár speciálisan ipari környezetben használható típusok közül is választhat. Ezeket a szalagokat kifejezetten ipari 
környezetben történő használatra fejlesztettük.

www.brother.hu

Flexibilis szalag 

Speciális terület: íves felületek  
címkézéséhez 

Erős tapadású szalag

Speciális terület: egyenetlen, durva  
és texturált felületek címkézéséhez

Hőre zsugorodó szalagok

Speciális terület: vezetékek
és kábelek címkézéséhez.

• Körbecímkézés/zászlós címkézés 

   vezetékek egyenkénti jelölésére

• Kis átmérőjű íves felületek

• Hengeres felületek

• Festett fém

• Porszórt felületek

• Kapcsolószekrények

• Hő hatására a kábel köré zsugorodik
• Tartós

• Időtálló

 



Előlapok nyomtatása
Dugaszoló aljzatok, hálózati pontok és telefon 
csatlakozó fedlapok egyértelmű azonosításához.

A P-touch E300VP címkéző készülék könnyen
használható funkcióival professzionális minőségben
rendszerezheti környezetét.

E300VP

P-touch E300VP
A P-touch E300VP nélkülözhetetlen eszköz villanyszerelőknek, hálózatépítőknek és adatkommunikációval 
foglalkozó szerelőknek egyaránt. Mivel az újratölthető lithium-ionos akkumulátor és az AC adapter 
gyakran használt kiegészítők és fontos, hogy könnyedén elérhetőek legyenek, ezért a praktikus kialakítású 
hordozótáskában ezek is helyet kaptak.
A nagy méretű, háttérvilágítással ellátott grafikus LCD kijelzőt, a standard PC stílusú billentyűzetet és a 
speciális funkciókat úgy terveztük, hogy gyorsan és könnyedén készíthessen egyezményes ipari jelöléseket is. 
Nyomtasson kimagasló minőségű  címkéket és nyújtson rendszerezett, professzionális képet környezetében!

P-touch laminált szalagok – a tartós jelölések titka
A Brother P-touch laminált TZe szalagok több különböző színben és méretben elérhetőek. A karakterek 
hőtranszferes technológiával kerülnek a két PET (poliészter réteg) védőréteg közé, amely védi a szöveget 
folyadéktól, dörzsölés okozta kopástól, hőmérséklettől, kémiai anyagoktól és napfénytől. Az eredmény  
egy gyakorlatilag tönkretehetetlen címke, amely extrém körülmények között is helyt áll.

3.5 -18mm szélességű címkék 
Változatos címkeszélesség 3.5-18mm között.
Válassza az Önnek megfelelő szélességet!

Nagy méretű, grafikus kijelző
Egyszerűen áttekinthető szimbólumok  

és nyomtatás előtti előnézeti kép.

Sorszámozás funkció
Több címke nyomtatása, címkénként 
automatikusan növekvő számozással 

vagy betűvel.

384 féle beépített szimbólum
Elektromos, audiovizuális, 

telekommunikációs és biztonsági jelek. 

9 féle vonalkód protokoll
Nagyobb biztonság és védelem  
a beépített vonalkódokkal.

Kábel körbecímkézése
Könnyen olvasható feliratok nyomtatása  
a kábelek gyors azonosítása érdekében.

Patch panel
Hozzon létre tökéletesen méretezett 

azonosító címkéket.


