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Създаването на персонални 
етикети предлага ключови 
предимства на техници в областта 
на електричеството, комуникации 
и телекомуникации и аудио-видео 
наблюдението.

 1  Професионална инсталация
Независимо дали инсталирате нова 
комуникационна система, поддържате 
съществуваща LAN мрежа, подменяте 
или изграждате окабеляване на сгради, 
ние знаем че маркирането на кабели, 
оборудване,контакти,слотове, придпазители 
и вериги е важно за вашата работа. С нашата 
серия индустриални етикетиращи системи вие 
можете да подобрите вашето обслужване и да 
впечатлите вашите клиенти с професионализъм 
и качествени инсталации чрез създаването 
на устойчиви, лесно разпознаваеми етикети, 
съдържащи индустриални символи и логото на 
вашата компания. 

 2  Лесна поддръжка
Чрез Brother P-Touch етикетите намалявате 
времето за диагностициране на неизправности. 
Пестите средства от преместване, добавяне и 
смяна на кабели, което ви помага в спазването 
на сроковете и ви прави по-продуктивни.

 3  Лесно опериране
Улеснете живота на клиентите си. Ползвайте 
Brother P-Touch етикетните принтери и ясно 
обозначете всички кабели, мрежи, контакти и 
ел. инсталации. Бърза и безпроблемна работа 
без възможни грешки от нечетливи, написани на 
ръка или непълни етикети. 

 4  Сигурност
Създайте професионални предупредителни и 
информационни етикети, за да инструктирате 
вашите клиенти или служители. По-широки 
ленти и флуоресцентни цветове са налични 
за приложение в сферата на сигурността, за 
обозначаване на контейнери и флакони, с цел 
предупреждение за опасност и инструкции.

Нуждата от поставяне на 
етикети

Сигурност

Аудио/Визуални

Комуникации

Електроника



P-touch E100VP

Лесни за ползване индустриални 
етикетни принтери

Награждаваният компактен PT-E100VP е идеален 
пример за професионален етикетен принтер. Този лек, 
но изключително здрав етикетен принтер ви предлага 
бързо и лесно форматиране на най-често ползваните 
видове етикети. 

Перфектен за всякакво етикиране и маркиране на 
мрежи, кабели и инсталации. 

Характеристики PT-E100VP 

•  Основни приложения - надписване на кабели, етикиране тип 
Флаг, розетки, лицеви панели и последователно номериране.

• Директни бързи бутони за етикети върху кабели, ел.табла       
..и тип “флагче” 

• Ясен LCD дисплей

• Печат до два реда на етикет

•  Включени 168 символа за електроника, комуникации, 
аудио / визуални и сигурност.

• Вграден и лесно достъпен нож за ръчно отрязване на етикета

• Бърз печат - до 20 мм в секунда

• Печат на 4 размера етикети - от 3.5 мм до 12 мм

В комплекта на PT-E100VP
•  12 мм лента - черно на жълто 

Силнозалепваща лента - 8 м
• AC адаптер

• Куфарче



P-touch E300VP

Индустриални етикетни принтери с 
презареждаеми батерии

Здравия PT-E300VP е незаменим помощник за всички 
електротехници и монтажисти. Снабден с множество 
пестящи време функции, задноосветен дисплей 
и QWERTY клавиатура за етикиране на всякакви 
инсталации, бързо и професионално. Идеален за 
изработване на термосвиваем шлаух, създаване на 
електрически и външни обозначения, маркиране на 
кабели, електрически табла и други.

Множество опции на захранване - АА батерии, 
АC адаптер и литиево-йонна батерия, така че 
презареждате и продължавате. 

Характеристики PT-E300VP

• QWERTY клавиатура за бързо въвеждане на текст

• Печат без размазване върху кабелни марки

• Печат на баркод етикети 

• Директни бързи бутони за етикети от общ вид, върху 
розетки, кабели/тип “флаг”, панели и ел.табла

• Автоматично поредно номериране на до 50 етикета

• Задноосветеният дисплей ви позволява да принтирате в 
условия на ниска осветеност

• Печат до 5 реда на етикет

•    384 символа включително за електроника, комуникации, 
аудио / визуални и сигурност

•  Вграден здрав нож за изрязване на етикетите с функция 
за верижен печат, намаляваща изразходването на 
консуматива. Няма нужда от ножици!

• Скорост на печат до 20 мм в секунда

• Печат на 5 размера етикети – 3.5 мм до 18 мм

P-touch E300VP комплекта включва:
•  18 мм черно на жълто 

силнозалепваща 8 м лента

•  Литиево-йонна 
презареждаема батерия

• AC адаптер
• Лента за ръка
• Куфарче



P-touch E550WVP

Индустриален етикетен принтер 
с връзка с компютър и безжична 
мрежа

И в затворени пространства и при работа навън 
PT-E550WVP е идеален за всички техници и 
специалисти, които имат нужда от бърз, мобилен и 
многофункционален етикетен принтер.

Всички характеристики на PT-E300VP и още:
•  Връзка с компютър чрез USB кабел 

•  Създайте свои собствени етикети и добавете свои 
символи или логото на компанията ползвайки 
софтуера в комплекта.

•  Изтеглете и запазете вашите етикети и бази данни 
от вашия компютър, за да са с вас, когато работите 
на обекта.

•  Вграден автоматичен нож с цялостно и частично 
прорязаване

• Бърз печат – до 30 мм/сек

• Печат на 6 размера етикети – 3.5 мм до 24 мм 

Вградената безжична мрежова свързаност ви 
позволява да създавате, редактирате и печатате 
етикети от вашето мобилно устройство за бърз и 
удобен печат на етикети. 

Установете директна връзка между мобилното си 
устройство и PT-E550WVP без нужда от безжичен 
достъп.

Приложенията Brother iPrint & Label и Mobile Cable 
Label Tool ви позволяват да изберете от списък с 
шаблони за етикети и да добавяте изображения. 
Приложението Мобилното приложение за експресен 
трансфер позволява да се теглят файлове от и-мейл 
или облак и да се запазват в паметта на принтера. 
За да свалите безплатните Brother приложения, 
посете App store или Google Play.

P-touch E300VP комплекта включва:
• AC адаптер
• Лента за ръка
• Куфарче

P-touch E550WVP комплекта включва:
•  24 мм черно на жълто 

силнозалепваща 8 м лента

•  12 мм черно на бяло гъвкава 
идентификационна 8 м лента

•  Литиево-йонна 
презареждаема батерия

• AC адаптер

• Лента за ръка 

• USB-мини кабел

• Софтуер CD

• Куфарче



P-touch E300VP and E550WVP

Функции, създадени за електротехници и професионални монтажници

Лесно създаване на етикети
Няма място за съмнение с бутоните за бързо избиране 
- всеки път получавате правилните етикети за вашите 
нужди 

Ясен, задноосветен 
дисплей

Подобрено сериализиране
Вградена функция за бърз 
и лесен печат на етикети 
съдържащи последователни 
букви и цифри.
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Принтиране директно върху термосвиваем шлаух, без 
размазване

Символи
384 символа 
(включително типични 
индустриални символи) 
са включени стандартно 
и в двата модела



P-touch E100VP, E300VP & E550WVP

* Изисква се връзка с компютър

 Системни изисквания

 PC интерфейс - USB 2.0 

  Поддържани операционни системи  - Windows Vista®/Windows® 

7/ Windows® 8/Mac OS X v10.6.8-10.8.x

 Шрифтове - всички инсталирани True Type шрифтове

 Изображение - формати - JPG, BMP, TIFF и други популярни 

 формати   

 Баркод - 21 протокола, включително 1D/2D баркод

 Връзка с база данни - Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Общи характеристики P-touch 
E100VP

P-touch 
E300VP

P-touch 
E550WVP

AC адаптер и калъф за пренасяне ✓ ✓ ✓

Могат да се използват стандартни алкални батерии ✓ ✓ ✓

Система за бърза подмяна на касетата с лента ✓ ✓ ✓

Запазване на често ползвани етикети в паметта ✓ ✓ ✓

Бързо въвеждане на номера чрез цифровата клавиатура ✓ ✓ ✓

Основни индустриални символи ✓ ✓ ✓

Бутони за бързо избиране на често използвани етикети ✓ ✓ ✓

Функция за обръщане на текста за увиване около кабели ✓ ✓ ✓

Директен печат върху термосвиваем шлаух ✓ ✓

Печат на баркод етикети ✓ ✓

Допълнителни индустриални символи ✓ ✓

Защитен гумиран корпус ✓ ✓

Изрязване на етикета до желания размер ✓ ✓

Лесен за разчитане дисплей със задно осветяване ✓ ✓

Допълнителни бутони за бързо избиране на шаблони ✓ ✓

Лента за ръка - удобно при изполване на преносими стълби ✓ ✓

Литиево-йонна презареждаема батерия, включена в комплекта ✓ ✓

Принтира етикети с дължина до 24мм ✓

В комплект с две касети с ленти ✓

Вграден USB порт и USB кабел в комплекта* ✓

Запазете логото на компанията или други изображения в паметта* ✓
Създайте собствени шаблони, за да създавате етикети по-бързо ✓



Издръжливи етикети

Предимства на P-Touch етикетите

1. Лесни за отлепване

2. С изключително трайно залепване 

3. Бърза направа на етикети с различни приложения (върху гладки, грапави, равни или извити повърхности) 
точни размери и най-различни данни: баркод с високо качество на отпечатката за проследяване на стоки, 
етикети за обвиване около кабели и розетки, за поставаняне по панели, ел. табла, тръбни инсталации и др.

4. Устойчиви на всякакви работни условия

5. Ясни и четливи, без размазване, устойчиви на издраскване

6. Лесни за подмяна консумативи

Защо P-touch етикетите траят толкова?

За разлика от обикновените етикети, ламинираните TZе ленти за принтерите P-touch, са съставени от шест 
отделни пласта, съединяващи се в тънък, но изключително издръжлив етикет. Символите се отпечатват с 
термотрансферно мастило върху хартия, която се обвива отгоре и отдолу с предпазни пластове полиетиленово 
фолио (PET). Резултатът е практически неразрушим етикет, който може да устои и на най-неблагоприятните 
условия.

Шестте пласта, съставящи TZe ламиниряния етикет, го правят изключително издръжлив



Тествани екстремно

Ние сме сигурни в издръжливостта на нашите етикети, защото сме ги тествали при екстремни условия - под 
влиянието на големи температурни разлики, химикали, слънчево греене и изтъркване. Резултатите доказват, 
че ламинираните P-touch етикети на Brother надминават всички конкуренти, оставайки четливи и плътно 
прилепнали, за да сте сигурни в професионалното качество и дълготрайността им. С нашите етикети не трябва 
да надписвате всичко отново и отново.

Ламинирането осигурява 
допълнително предпазно 
покритие, за да остане 
етикетът четлив за 
дълго

Устойчиви на 
температури от -80°C да 
+150°C

Устойчиви на 
ултравиолетово 
лъчение без следи от 
избледняване

Със силно залепване 
към най-различни 
повърхности без риск от 
подгъване или отлепяне

Абразивоустойчиви  без 
наличие на драскотини

Ненакърняеми от широка 
гама индустриални 
химикали

Водоустойчиви без риск 
от избледняване



Ленти с всякакви приложения

Избирането на подходяща лента за различните работни дейности е много важно. Ето защо Brother предлага 
богата гама специализирани ленти с различни приложения. Използвайки ламинираните ни ленти с тяхното 
специално разработено здраво лепило, вие си осигурявате трайни и качествени етикети, независимо от 
условията, година след година.

РА
В

Н
А

 
П

О
В

Ъ
РХ

Н
О

С
Т

ЗА
К

РЪ
ГЛ

ЕН
И

 
П

О
В

Ъ
РХ

Н
О

С
ТИ

К
А

Б
ЕЛ

Н
О

 
Ф

Л
А

ГЧ
Е

К
А

Б
ЕЛ

Н
А

 
Н

А
В

И
В

К
А

TZe ламинирани ленти: За разлика от обикновените етикети, нашата 
уникална технология на ламиниране гарантира, че текстът е защитен 
отгоре и отдолу със супер издръжливи пластове полиетилен. Това 
превръща етикета в  практически неразрушим, устойчив на течности, 
изтъркване, температурни разлики, химикали и слънчева светлина.

Гл
ад

ка

● ▲ ▲ ▲

Гр
ап

ав
а

▲ ▲ ▲ ▲

TZe Силнозалепващи ленти: С 50% по-силно залепяне, сравнено 
с обикновените ламинирани ленти, тези етикети са създадени за 
взискателна среда Гл

ад
ка

● ● ▲ ▲
Гр

ап
ав

а

● ● ▲ ▲

TZe Гъвкави ленти: Направени за увиване около малки, окръглени 
повърхности като кабели, тръби и др. Те са идеални и за места, 
където етикетът трябва да се залепи в двата края (тип флагче) Гл

ад
ка

● ● ● ●

Гр
ап

ав
а

▲ ▲ ● ●

TZe Защитна лента: Създадена да се разрушава при отлепяне, тази 
лента оставя следи след като бъде махната, така че да става напълно 
ясно, че етикетът е бил пипан. Гл

ад
ка

● ▲ X X

Гр
ап

ав
а

X X X X

HSe Кабелни марки: Незалепващи термо шлаухи за четливо и трайно 
обозначаване на кабели и жици. След отпечатване се прикрепват към 
желаното място с пистолет с горещ въздух.

Налични за широк диапазон диаметри на кабели

Гл
ад

ка X X X ●

Гр
ап

ав
а

X X X ●

● Препоръчително   ▲ Допустимо   X Не се препоръчва



Видове ленти

Brother TZe лентите са налични в много различни ширини, цветове и 
материали
Създавате перфектни етикети всеки път. Смяната на касетата с лента става бързо и лесно. Просто отваряте 
капачето, изваждате TZe или HSe лентата, поставяте новата лента и затваряте капачето. Етикетният принтер 
автоматично засича ширината на лентата, така че текста ще се разпечата на подходящия размер.

3.5 mm 6 mm
※5.8mm

9 mm
※8.8mm

12 mm
※11.7mm

18 mm
※17.7mm

24 mm
※23.6mm

Стандартна ламинирана - 8 м
TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151

TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

Флуоресцентна ламинирана - 5 м
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

Матова ламинирана - 8 м
TZe-M31

Металик ламинирана - 8 м
TZe-M931 TZe-M951

Неламинирана - 8 м
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

Гъвкава идентификационна ламинирана - 8 м
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651

Силнозалепваща ламинирана - 8 м
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

Текстилна - 3 м
TZe-FA3 TZe-FA4B

Защитна ламинирана - 8 м
TZe-SE4

Термосвиваем шлаух - 1.5m *
HSe-211※ HSe-221※ HSe-231※ HSe-241※ HSe-251※

Препоръчителен 
диаметър на кабела Ø1.7mm to 3.2mm Ø2.6mm to 5.1mm Ø3.6mm to 7.0mm Ø5.4mm to 10.6mm Ø7.3mm to 14.3mm

*PT-E300VP / PT-E550WVP



PT-E100VP PT-E300VP PT-E550WVP

Хардуер

Размери на корпуса (мм) 110(w) x 207(h) x 59(d) mm 133(w) x 220(h) x 69(d) mm 126(w) x 250(h) x 94(d) mm

Тегло на корпуса 390g 740g 1.05kg

Размер на лентата TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
Hse tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7

TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm
HSe tube:  5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm

Резолюция на печат 180 dpi 180 dpi Макс. 180х360 dpi при връзка с PC

Макс. височина на печат 9.0 mm 15.8mm 18mm

Макс. скорост на печат 20mm / сек. 20mm / сек. 30mm / сек.

Тип нож Ръчно: Механизъм с резач Ръчно: Механизъм ножици Автоматично: 
Пълно отрязване: Механизъм ножици
Отрязване наполовина: Механизъм 
с резач

Тип клавиатура ABC с цифрова клавиатура QWERTY с цифрова клавиатура

LCD дисплей   16 знака x 1 ред Задноосветен 16 символа х 3 реда Задноосветен 16 знака x 3 реда

Преглед преди печат Да (Реален преглед) Да (Реален преглед) Да (Реален преглед) 

Памет за текст Макс. 80 знака Макс. 200 знака Макс. 1500 знака

Запаметяване на етикети  9 локации за запаметяване 50 локации за запаметяване 99 локации за запаметяване

Захранване 6 x AAA (LR03/HR03) батерии (не се 
вкл. в комплекта) / AC adapter (вкл. 
в комплекта)

Lithium-ion батерия  (вкл. в комплекта) / AC адаптер (вкл. в комплекта) 6 x AA 
(LR6/HR6) батерии (не се вкл. в комплекта)

Вграден софтуер

Вградени шрифтове 1 7 14

Вградени символи 168 384 384

Размер на символите 3 (Голям, Среден, Малък) 7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt) 8: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 pt)

Стилове шрифт 9 10 10

Рамки 1 8 8

Максимален брой редове 2 5 7

Хоризонтално подравняване Ляво Ляво/Център/Дясно/Подравнено

Настройка дължината на 
лентата

Да (30-300 mm) 
(в зависимост от настройката на  
типа лента)

Да (25-300mm) 
(в зависимост от настройката на  
типа лента)

Да (10-999mm) 
(в зависимост от настройката на  
типа лента)

Настройка на типа 
марджин  

1. Пълен
2. Наполовина
3. Тесен
4. Верижен печат

1. Голям марджин
2. Малък марджин
3. Верижен
4. Без изрязване

1. Пълно: Не / Наполовина: Да
2. Пълно: Да / Наполовина: Да
3. Пълно: Не / Наполовина: Не
4. Пълно: Да / Наполовина: Не
5. Пълно: Не / Наполовина: Да + Верижен
6. Пълно: Да / Наполовина: Да + Верижен
7. Пълно: Не / Наполовина: Не + Верижен
8. Пълно: Да / Наполовина: Не + Верижен
9. Специална лента

Специални функции за етикиране  

 -->Бутони за бърз достъп 1. Табло / 2. Кабел / 3. Тип Флаг 1. Общ / 2. Баркод / 3. Розетка / 4. Кабел / 5. Тип Флаг / 6. Панел / 7. ТаблоH

Автоматично номериране N/A Да (1-50) Да (1-50)

Вертикален печат Да Да Да

Създаване на баркод N/A Да: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, 
GS1-128/UCC/EAN128)

Копия (повторен) печат Да (1-9) Да (1-50) Да (1-99)

Автоматично изключване Да Да Да

Промяна на мерната единица Да (инч/mm) Да (инч/mm) Да (инч/mm)

Промяна на езика 20 езика:  (Английски, Немски, Френски, Испански, Португалски, Италиански, Холандски, Датски, Норвежки, Шведски, 
Финландски, Унгарски, Чешки, Полски, Румънски, Словенски, Словашки, Хърватски, Турски, Португалски (Бразилия)

Подробна информация може да намерите на www.brother.bg

Спецификации


