Kursime ekskluzive
* me pajisjen tonë të
etiketimit elektrik
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Çmime ekskluzive
E qëndrueshme, e besueshme dhe e mbushur me karakteristika inovative, Printeri i
etiketave Brother PT-E550W ju lejon të printoni etiketa të personalizuara nga telefoni
juaj duke përdorur aplikacionin tonë falas të Etiketës së Kabllove Mobile, duke e bërë
më të lehtë të qëndroni në përputhje me Rregulloren Kabllore.

PT-E550WVP përfshin:

Porosisni sot

•

Printerin e etiketave PT-E550W

•

Kuti e transportueshme

•

Adaptor korendi

•

Bateri e rikarikueshme Li-ion

•

Dy kaseta:- TZe-S651 dhe TZe-FX231

PT-E550W
E përkryer për të gjitha kërkesat tuaja të
etiketimit elektrik
Me printerin e etiketave profesionale në anën tuaj, ju mund të krijoni etiketa të qëndrueshme dhe të
pajtueshme për instalimet elektrike përmes funksioneve të integruara të etiketimit, lidhjes së PC,
ose nga Smartphone ose tableti juaj me aplikacionin falas Mobile Cable Label Tool app.
•

Printon etiketat me veshje të forta deri në 24 mm të gjera

•

Performancë e efektshme - deri në 30 mm me shpejtësi printimi dhe prerëse
automatike me karakteristikë gjysmë të prerë

•

Zgjedhje e gjerë e modeleve dhe simboleve të industrisë

•

Tastierë e stilit QWERTY dhe ekran LCD me dritë të pasme

•

Gama e gjerë e shiritave dhe tubave të tkurrjes së nxehtësisë në dispozicion

Kaseta që janë të përbëra nga material i fortë
Kodi

TZe-231

TZe-641

Përshkrimi

Shëmbulli

12mm kaset e laminuar e zezë në të bardhë - 8m
Perfekte për etiketimin e siguresave and prizave

18mm kaset e laminuar e zezë në të verdhë - 8m

Perfekte për etiketimin e njësive të konsumatorëve metalikë dhe
bordeve shpërndarëse

TZe-251

24mm kaset e laminuar e zezë në të bardhë - 8m

TZe-651

24mm kaset e laminuar e zezë në të verdhë - 8m

Perfekte për etiketat e njoftimit, udhëzimit dhe testimit të PAT

Perfekte për etiketat më të mëdha paralajmëruese

Mos harroni të shkarkoni falas aplikacionin
Brother Mobile Cable Label Tool app
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