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Индустриален етикетен принтер

С множеството специализирани 
функции лесно правите качествени 
и издръжливи етикети за кабели, 
проводници, розетки, панели и 
всякакви електрически инсталации.

- Широк задноосветен графичен дисплей

- Специализирани функции за лесно създаване  
 на етикети

- В комплекта - лента, AC адаптер и куфарче

- Работа с 3.5, 6, 9, 12 и 18 мм ленти 

В комплекта

Хардуер

Етикетен принтер PT-E300
Литиево-йонна батерия
AC адаптер
18mm черно на жълто, силно залепваща  
ламинирана лента (8m)
Ръководство за потребителя
Лента за ръка
Куфарче

Технически характеристики

Вграден софтуер

Вградени шрифтове 7 шрифта

Вградени символи 384

Размер на символите 7 размера (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42)

Ширини на символите 3 ширини: (разширена, средна, сбита)

Стилове шрифт 9

Рамки 7

Подчертаване Да

Макс. брой редове 5 реда

Хоризонтално подравняване Автоматична дължина на етикета: ляво подравняване

 Оразмерени етикети: централно подравняване

Настройка дължина на етикета Да (25-300 мм)

Настройка поле на печат Narrow, half, full, chain print (верижен печат)

Tab функция Да

Функции за специализирани Тип обвивка, тип флаг, лицево поставяне, последователно

етикети номериране, розетки, телефонни (кабелни) табла

Автоматично номериране Да

Огледален печат Не

Вертикален печат Да

Баркод Да: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5,

 UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)

Повторен печат Да (1-9)

Преглед преди печат Да (графичен преглед)

Автоматично изклюване Да

Промяна на мерните единици Да (инч/мм)

Езици 20 езика: (Английски, Немски, Френски, Испански,

 Португалски, Италиански, Холандски, Датски, Норвежки,  

 Шведски, Финландски, Унгарски, Чешки, Полски,  

 Румънски, Словенски, Словашки, Хърватски, Турски,  

 Португалски (Бразилия))

Специализирани ленти
В допълнение към широката гама от цветове и размери на TZe лентите добавяме и лентите за 
индустриална употреба, които отговарят на специфичните условия на ползване.

www.brother.bg

Гъвкава идентификационна лента

Приложение: Върху кабели и др.  
заоблени повърхности

Силно-залепваща лента

Приложение: замърсени, груби  
или грапави повърхности

Термо кабелна марка

Приложение: кабели и проводници

•  Като флагче около отделни кабели

•  Върху ъгли

•  Около цилиндрични повърхности

•  Върху боядисан метал

•  На запрашени повърхности

•  По сървъри

•  термо етикети за кабели  
 и проводници

•  Неизтриваеми

•  Издръжливи

 

Размери (мм) 133(Ш) x 220(В) x 74(Д)

Тегло 740g

Ширина на лентата TZe лента: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Резолюция 180 dpi

Макс. височина на печат 15.8 мм

Макс. скорост на печат 20 мм / сек.

Тип на ножа Ръчен: режещо острие

Клавиатура Стандартна PC с цифрова клавиатура

Брой на бутоните 64 бутона

LCD дисплей 15 знака x 3 реда - графичен

LCD задно осветление Да

LCD размер 67 мм x 40 мм

Преглед преди печат Да

Текстов буфер Макс. 200 символа

Памет за етикети 50 локации с до 2,400 знака общо

Захранване Литиево-йонна батерия (в комплекта),

  AC адаптер (в комплекта)

 6 x AA (LR6/HR6) алкални батерии 

 (не са включени в комплекта)



Лицеви панели

Контакти, мрежови портове, телефонни букси  
и др. За лесно и бързо идентифициране.

E300VP

P-touch E300VP

P-touch E300VP е мобилен етикетен принтер за електротехници и кабелни монтажисти, с който бързо и 
лесно се отпечатват специализирани етикети. Окомплектован с литиево-йонна презареждаема батерия 
и AC адаптер в здраво куфарче. Широкият задноосветен графичен LCD дисплей, стандартната PC 
клавиатура и множеството специализирани функции правят етикирането бързо и лесно, а етикетите са 
висококачествени и издръжливи. Вие сте изрядни и работата е свършена професионално. 

P-touch ламинирани етикети - създадени да издържат
Ламинираните ленти TZ за етикетните принтери P-touch на Brother са в много различни цветове и размери. 
Термално отпечатаното мастило се затваря като в сандвич от два предпазни слоя полиестерно фолио (PET), 
които предпазват текста от вредното влияние на светлина, температура, надраскване, течности и химикали. 
Тествани на екстремни условия, тези етикети Ви дават гаранция, че ще запазят качеството си, защото са 
създадени да издържат.

Печат на етикети от 3,5 
до 18 мм ширина

Етикети от 3,5 до 18 мм подходящи  
за всяко място.

Широк задноосветен графичен  
LCD дисплей

Създайте, разгледайте и редактирайте  
Вашия етикет преди да го отпечатате.

Последователно номериране

Печат на етикети с последователност 
от цифри или букви.

384 вградени символи

Включва често срещани електрически 
символи, специални символи, символи 

за безопасност и др.

9 баркод протокола

Добавя баркод към етикета,  
който отпечатвате.

Етикиране на кабели и 
етикиране тип “Флаг”

Бързо обозначаване на кабели с лесни  
за разчитане етикети.

Розетки

Перфектно оразмерени етикети за лесна 
идентификация.

Устойчиви на
температура

Водоустойчиви Устойчиви на
избледняване

Устойчиви на
изтриване

Устойчиви на
химикали

Лесно 
отлепяне

Силно 
залепване

Ламинирани

С P-touch E300VP работата е удоволствие, 
а резултатът професионален.


