Printim etiketash
elektrike
profesionale dhe
koherente.
Printoni etiketa të qarta, të
qëndrueshme në vendodhje

www.brother.eu
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Lini shënjën
dalluese të një
profesionisti të
mënçur

Kur bëhet fjalë për rregulloren e instalime
elektrike, mos ja lini rastësisë, besoni në
një printer etiketash elektrike Brother.
Do të keni mundësi të printoni etiketa të qarta
dhe të qëndrueshme menjëherë, duke ju
ndihmuar të arrini një përfundim profesional.
Dhe kur zgjidhni një printer etiketash elektrike
Brother, ju zgjidhni më të mirën. Me printim të
shpejtë, prerje efikase, wireless plus simbolet
dhe modelet e industrisë, është e garantuar të
jeni më produktivë në terren.
Paisjet tona drejtuese të tregut janë ndërtuar për
të zgjatur dhe krijuar etiketa që të përputhen.
Kështu që paralajmërimet e sigurisë, njoftimet
udhëzuese dhe etiketat e identifikimit do të
qëndrojnë të ngjitura kudo që t'i vendosni.

*Vetëm PT-E550W.
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Mënyra më e
mirë për të qënë
koherent.
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Çdo profesionist e di se sa e rëndësishme është të punosh me
rregulloren aktuale të instalimeve elektrike. Tabela e
mëposhtme tregon se si produktet tona mund t'ju ndihmojnë të
përmbushni secilën nga kërkesat specifike të etiketimit, duke ju
ndihmuar të qëndroni në përputhje dhe të mbani punën tuaj të
sigurt.

514.1

ID dhe njoftime - të
përgjithshme

514.2

Sistemi elektrik

514.3

ID e përçuesve me shkronja
dhe / ose numra

514.4

ID e pasijeve mbrojtëse

514.1

Përmbledhje
Për identifikimin e funksionit të paisjeve
të fikje/ndezjes dhe të atyre të kontrollit si
dhe shenjave paralajmëruese aty ku
duhen.

Disa

PT
-E
30
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P
PT
-E
55
0W
VP
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-E
10
0V
P
Rregullorja

Shumica

Kaseta e
rekomanduar
E zezë në të bardhë
12/18/24mm
E zezë në të verdhë
12/18/24mm

Identifikimi i instalimeve elektrike për
inspektim, testim, riparime ose
ndryshime

E zezë në të bardhë
9/12mm

Identifikim i lexueshëm dhe i qëndrueshëm i
përcjellësve me shkronja dhe numra arabe. Duke
nënvizuar ‘6 '&‘ 9' kur nuk janë të bashkangjitur
me numra të tjerë për të shmangur konfuzion.

E zezë në të bardhë
9/12mm

Identifikim i qartë i paisjeve mbrojtëse

E zezë në të bardhë
18/24mm

514.2 / 514.3

514.4

Përmbajtja e rregullimit të kabllove dhe imazhet e paraqitura janë vetëm për qëllime ilustruese. Ju lutem referojuni CENELEC HD 60364-5-51
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Prezantojmë
rangun
PT-E550WVP
Modeli ynë i më i shitur, PT-E550WVP, është printeri më i mirë i etiketave elektrike dhe
është i mbushur plot me karakteristika për t'ju ndihmuar të punoni më mirë. Kasetë me
gjerësi deri në 24 mm duke përdorur tastierën QWERTY dhe çelësat e etiketave
inteligjente të cilat ju lejojnë të keni aksesë të shpejt në modelet dhe ikonat përkatëse të
industrisë
Përsonalizoni etiketat tuaja duke përdorur aplikacionin tonë falas Mobile Cable Label Tool. Me një
gamë të gjerë të etiketave në përputhje me rregulloret e instalimeve elektrike, është e lehtë për të
prodhuar të gjitha etiketat që ju nevojiten. Ju madje mund të shtoni logon e kompanisë tuaj dhe të
siguroheni që të lini shenjën tuaj të një profesionisti të mënçur.
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Veçoritë e PT-E550WVP
•

Printoni me gjerësi të ndryshme etiketash - 3.5, 6, 9, 12, 18 dhe 24 mm

•

Lidhje me smartphone / tablet ndërmejt aplikacioneve falas Brother

•

Transferimi i thjeshtë i të dhënave me USB ose wireless

•

Butona per aplikime etiketash smart - nje qasje e shpejte ne shabllone te dobishme
si mbeshtjelles kabulli, flamur, pllaka prizash dhe më shumë

•

Printim i shpejtë deri në 30mm/sec*

•

Prerës automatik i përparuar (opsion prerje të plotë dhe të pjesshme)

•

Tastierë QWERTY e lehtë për t’u përdorur dhe ekran i madh me dritë LCD

•

Paketë me bateri Li-ion të rikarikueshme që zgjat për një kohë të gjatë

•

Kaseta specialistësh të disponueshëm, duke përfshirë tubin e tkurrjes së nxehtësisë
dhe ID flexi

•

Vjen me kuti transportuese, duke përfshirë rripin e dores, shirit ngjitës 24 mm të
zezë në të verdhë 8m, kasetë fleksibël 12 mm e zezë në të bardhë 8m, adaptor
korenti dhe baterinë Li-ion të rikarikueshme

*Kur lidhet me Adaptorin e korentit

Aplikacioni i
Etiketave Për Kabllo
PT-E550W e suporton aplikacionin tonë
falas të Etiketave për kabllo për paisjet
Apple dhe Android.
Me gamën e saj të gjerë të modeleve, si shenjat
e kujdesit dhe rrezikut, ju mund të dizejnoni
shpejt dhe me lehtësi etiketa të pajtueshme në
smartphone ose tabletin tuaj për ti printuar në
PT-E550W. Gjithçka që duhet të bëni është të
shkarkoni aplikacionin dhe më pas të kërkoni
pajisjen tuaj.
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PT-E300VP
Printeri ynë i etiketës në interval të mesëm ka karakteristika të
shkëlqyera, duke përfshirë një ekran LCD me dritë të pasme,
tastierën QWERTY dhe printimin e barkodit.
Ekzistojnë kaseta në dispozicion që i përshtaten çdo profesioni
(deri në 18 mm) duke përfshirë tubat e tkurrjes së nxehtësisë
që bëjnë më të lehtë identifikimin e kabllove
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Veçoritë e PT-E300VP
•

Printoni me gjerësi të ndryshme etiketash - 3.5, 6, 9, 12 dhe 18mm

•

Butona per aplikime etiketash smart - nje qasje e shpejte ne shabllone te dobishme si
mbeshtjelles kabulli, flamur, pllaka prizash dhe më shumë

•

Printim i shpejtë deri në 20mm/sec

•

Prerëse industriale e integruar, me prerje / pauzë për të ndihmuar në uljen e
mbeturinave

•

Tastierë QWERTY e lehtë për t’u përdorur

•

Ekran LCD i madh dhe i lehtë për tu lexuar me dritë të pasme

•

Paketë me bateri Li-ion të rikarikueshme që zgjat për një kohë të gjatë

•

Vjen me kuti transportuese, duke përfshirë rripin e dores, shirit ngjitës 24 mm të zezë
në të verdhë 8m, adaptor korenti dhe baterinë Li-ion të rikarikueshme

*Gjithashtu punon me bateri 6 AA , jo të përfshira.
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PT-E110VP*
Hapi i parë i përsosur për të prodhuar etiketat tuaja, PT-E110VP
mund ta mbani kollaj në dorë . Me një tastierë QWERTY dhe
butona intuitivë është i përsosur për punë të thjeshta (deri në 12
mm). Plus, kur shtoni një përshtatës të dobishëm për energjinë
elektrike, është e qartë që po merrni një çmim të mirë.
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Veçoritë e PT-E110VP
•

Printoni me gjerësi të ndryshme etiketash - 3.5, 6, 9 dhe 12mm

•

Printim i shpejtë deri në 20mm/sec

•

Prerës manual në pasije

•

Tastierë QWERTY e lehtë për t’u përdorur

•

Ekran LCD i lehtë për tu lexuar

•

Vjen me kuti transportuese, kasetë fleksibël 9 mm të zezë në të bardhë 8m dhe adaptor
korenti

*Gjithashtu i disponueshëm PT-E110 jo si versioni VP - . Përfshin PT-E110 dhe kasetë 12 mm të zezë në të bardhë 4m.
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Kaseta që janë
testuar në
ekstreme
Etiketat e laminuara Brother P-touch janë dizajnuar të zgjasin, kudo që t'i përdorni.
Teknologjia jonë e shiritit të laminuar do të thotë që etiketat tona janë krijuar për tu
përmirësuar dhe për të siguruar që teksti juaj të mbrohet. Me rezistencë të
shkëlqyeshme ndaj ujit, gërryerjes, kimikateve, zbehjes dhe ekstremeve të
temperaturës, nuk do ju zhgënjejnë. Dhe ngjitja e tyre e fortë do të thotë kur etiketoni
diçka në terren, ajo mbetet e etiketuar.

Rezistente
ndaj
zbehjes

E lehtë
për tu
hequr

E laminuar

Rezistente
ndaj ujit

Rezistente
ndaj
temperaturës

Rezistente
ndaj
gërvishtjes

Rezistente
ndaj
kimikateve

Zgjidhni nga:
•
•
•
•
•
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Kaseta standard te laminuar me teknologji te forte rezistente ndaj zbehjes
Kaseta me ngjitës të fortë ideale për sipërfaqe të parregullta, me 50% më shumë
forcë për të qëndruar të vendosur në mjediset më të kërkuara
Kaseta fleksibël ID të formuluar posaçërisht për të mbështjellë mirë telat elektrik dhe
kabllot
Tubë i tkurrshëm nga nxehtësia për të identifikuar kabllot e forta
Kaseta të laminuara me siguri - kur etiketa është e lehtë për tu hequr , ajo lë pas
shënjë që tregon se etiketa është hequr.
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Kasetat më të kërkuara për
aplikimet elektrike:
Ngjyra e kasetës Modeli i kasetvs

Përmasat

Kodi

E zezë në të
verdhë

TZe - Standarte e laminuar

9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-621, TZe-631,
TZe-641, TZe-651

E zezë në të
bardhë

TZe - Standarte e laminuar

9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-221, TZe-231
TZe-241, TZe-251

E kuqe në të
bardhë

TZe - Standarte e laminuar

9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-222, TZe-232
TZe-242, TZe-252

E zezë në të
verdhë

TZe - ID Fleksibël

6mm, 9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-FX611, TZe-FX621
TZe-FX631, TZe-FX641
TZe-FX651

E zezë në të
bardhë

TZe - ID Fleksibël

6mm, 9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-FX211, TZe-FX221
TZe-FX231, TZe-FX241
TZe-FX251

E zezë në të
verdhë

TZe - Kaseta me ngjitës të
fortë

9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-S621, TZe-S631,
TZe-S641, TZe-S651

E zezë në të
bardhë

TZe - Kaseta me ngjitës të
fortë

9mm, 12mm,
18mm, 24mm

TZe-S221, TZe-S231,
TZe-S241, TZe-S251

E zezë në të
bardhë

TZe - E laminuar e sigurtë

18mm, 24mm

TZe-SE4, TZe-SE5

E zezë në të
bardhë

Tubë i tkurrshëm nga
nxehtësia

5.8mm, 8.8mm,
11.7mm, 17.7mm,
23.6mm

HSe-211, HSe-221,
HSe-231, HSe-241,
HSe-251

Tabela e mësipërme përmban shiritat më të përdorur në industri.
Për zgjedhjen e plotë të kasetave P-touch Brother, ju lutemi vizitoni www.brother.eu
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Kasetat P-touch janë të
disponueshme me një
gamë të gjerë
përmasash, ngjyrash
dhe modelesh

9mm - 24mm
6mm - 24mm
9mm - 24mm
12mm - 24mm
6mm - 24mm
6mm - 24mm
9mm - 24mm

6mm
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9mm

12mm

18mm

24mm

Plotësoni dhe
dorëzoni

Zgjedhja e printerave dhe kasetave për etiketa elektrike Brother do t'ju ndihmojënë të respektoni
rregullat e instalimeve elektrike, të ofroni një punë profesionale dhe të tejkaloni pritshmërit e klientëve.
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Contact:

www.brother.eu

Brother International Europe Ltd
Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw,
Manchester M34 5JE
Tel: +44(0)161 330 6531
Fax: +44(0)161 330 5520

Të gjitha specifikimet janë korrektuar në kohën e printimit. Brother është një markë e regjistruar e Brother Industries Ltd.
Emrat e produkteve janë marka të regjistruara ose marka tregtare të kompanive të tyre përkatëse.

