Gama e
printerave për
etiketa elektrike
të Brother
PT-E110VP*

Duke ju ndihmuar që ju të ofroni
një punë profesionale në
përputhje me kërkesat e
identifikimit të Rregulloreve e
sistemit elektrik

SHENJA DALLUESE E NJË
PROFESIONISTI
TË MËNÇUR

PT-E300VP

PT-E550WVP

Njësoj si PT-E110VP plus:

Njësoj si PT-E300VP plus:

• Printoni etiketa të qëndrueshme deri
në 12mm

• Printoni etiketa të qëndrueshme deri
në 18mm

• Printoni etiketa të qëndrueshme deri
në 24mm

• Prerëse automatike në paisje

• Printim Barkodi

• Tastierë QWERTY e lehtë për tu
përdorur

• Prerës në paisje me funksionin
pauzë

• Printoni nga telefoni me aplikacionin
Mobile Cable Label Tool

• Ekran LCD i lehtë për të lexuar

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

• Shëmbuj si mbeshtjelles kabulli të
ndërtuara, flamur dhe pllaka prizash
• Vjen me kuti transportuese, kasetë
fleksibël 9 mm të zezë në të bardhë
8m dhe adaptor korenti

• 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 i disponueshëm PT-E110 jo si versioni VP - . Përfshin PT-E110 dhe kasetë 12 mm të zezë në të bardhë
4m.

Porosisni sot

• 12 Butona per aplikime etiketash
smart
• Prerëse automatike e avancuar
• Vjen me kuti transportuese, duke
përfshirë rripin e dores, shirit ngjitës
24 mm të zezë në të verdh 8m,
kasetë fleksibël 12mm e zezë në të
bardhë 8m, adaptor korenti dhe

Çdo profesionist e di se sa e rëndësishme
është të punosh me rregulloret aktuale të
instalimeve elektrike.

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 paisjeve mbrojtëse

 514.1

 514.4

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

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
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