
E550WVP

Labelmaskine med  
PC-tilslutning til håndværkere 

Fremstil holdbare labels til elektriske 
eller datakom-installationer ved hjælp af 
brugervenlige indbyggede labelfunktioner, 
PC-software eller fra din smartphone eller 
tablet med Brothers app til kabelmærkning. 

- Stort grafisk display med baggrundslys
- Avanceret kniv med halvklipfunktion
-  Leveres inkl. 2 tapekassetter, AC-adapter, lithium-ion 

batteri, USB-kabel, håndledsrem og kuffert
- Printer 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm labels

www.brother.dk



E550WVP

“Tydelig opmærkning og sikkerhed er 
afgørende faktorer i mit arbejde. At kunne 

udskrive holdbare labels fra min PC eller 
smartphone giver mig stor fleksibilitet, uanset 

hvilken opgave jeg er på.”



Stort grafisk display  
med baggrundslys
Forhåndsvisning af din label  
inden udskrivning

P-touch E550WVP
Det er vigtigt for elektrikere samt installatører af datakom, telekom og sikkerhedsudstyr, at kabler, ledninger, 
afbrydere og stikkontakter er tydeligt opmærket med en holdbar label. Brother P-touch E550WVP fremstiller 
labels, som opfylder standarderne ANS/EIA/TIA-606A/B og UL-969. 

Printer labels i 3,5 til 24 mm bredde
Printer labels i forskellige bredder,  
som passer til alle formål

Automatisk kniv  
med halvklipfunktion 

Holder en serie af labels i rigtig 
rækkefølge

Søg/flet/print fra forskellige 
databaser

Hent data fra din PC og print  
labels på stedet

USB & Wi-Fi
Print trådløst fra din PC eller  

mobile enhed

384 indbyggede symboler
Omfatter almindelige el-, datakom-,  
AV- og sikkerhedssymboler

Specielle funktionstaster
Du kan nemt lave labels til generelle formål, 

frontplader, kabelflag/kabelomvikling, 
koblingspaneler og hulningsblokke

P-touch laminerede labels - designet til at holde
Brother P-touch laminerede TZe-tape fås i mange forskellige farver og størrelser. Teksten placeres mellem to 
beskyttende lag PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå væsker, slid, 
ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys. Vores labels er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på at få 
en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde.

Fortløbende nummerering
Print labels, der indeholder en  
række tal eller bogstaver



5.8mm

8.8mm

11.7mm

17.7mm

23.6mm

•   Krymper fast om kablet, når der 
tilføres varme

•  Permanent

•  Holdbar

Fleksibel tape
Anvendes på: rundede overflader, eller hvor 
tapeenderne klæbes sammen

Stærkt klæbende tape
Anvendes på: ujævne, ru eller  
teksturerede overflader

Krympeflextape
Anvendes på: kabler og ledninger

Specialtape
Ud over det omfattende udvalg af tape i forskellige farver og størrelser, fås der specialtape, som er udviklet til 
særlige mærkningsopgaver.

•  Omvikling/flag

•  Skarpe hjørner

•  Cylindriske overflader

•  Malet metal

•  Pulverlakerede overflader

•  Målerskabe

Hovedfunktioner
Display 16 tegn x 3 linjers grafisk baggrundsbelyst display med 

forhåndsvisning

Interface USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct

Printhastighed 30  mm/sekund (maks.)

Maks. tapebredde 24 mm

Maks. printhøjde 18 mm

Kniv Automatisk (fuld & halv)

Batteritype BA-E001 Li-ion genopladeligt batteri (medfølger) 

6x AA alkaline/genopladelige batterier  

(LR6/HR6 - medfølger ikke)

Labelfremstilling
Specielle labelfunktioner Generelt : Frontplade : Koblingspanel : Hulningsblok : 

Kabelomvikling : Kabelflag : Krympeflex

Serialisér (automatisk stigning af tal)

Fonte 14 fonte : 10 stilarter : 6 til 48 punktstørrelse 

Maks. linjer pr. label 7 (på 24 mm tape)

Maks. antal blokke 99

Symboler 384

Rammer 7

Stregkoder 9 protokoller

Automatisk nummerering 1-99

Gentagen udskrift 1-99

Lodret udskrift Ja

Roteret udskrift Rotér én gang ; Rotér og gentag

Hukommelse
Maks. antal tegn pr. label 1500

Labelhukommelsessteder 99

PC-software
Understøttede 
styresystemer

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,  

Mac OS X 10.6 - 10.9

Kabelopmærkningsguide Ja

Skrifttyper Alle installerede TrueType-fonte

Alle installerede True 
Type-fonte

12

Billedimport JPG, BMP, TIFF og andre populære typer

Skærmklip Ja

Rammer 153

Stregkoder 21 protokoller inkl. 1D/2D stregkoder

Indhold i kassen PT-E550WVP labelmaskine 

24 mm sort på gul stærkt klæbende tape (8 m)

12 mm sort på hvid fleksibel tape (8 m) 

Li-ion genopladeligt batteri 

AC-adapter 

Software og printerdriver på CD-rom 

USB-kabel, håndledsrem og brugsanvisning

Forbrugsstoffer
Tapetyper ¦ Tapebredder TZe-tape ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

HSe-tape¦ 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm

Ekstra tilbehør
Batterier BA-E001 Li-ion genopladeligt batteri

AA alkaline/genopladelige batterier (LR6/HR6)

AC-adapter AD-E001 AC-adapter

Vægt & dimensioner
PT-E550WVP 126 mm(b) x 250 mm(h) x 94 mm(d) ¦ 1,05 kg

Tekniske specifikationer

Forhandler:

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22

2635 Ishøj

Tlf. 43313131 - Fax 43313190

E-mail: info@brother.dk - www.brother.dk

Medfølgende dele


