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•  Funktioner til at skabe de mest almindelige labeltyper

•  200 symboler inkl. de gængse elektriske/datakom- 
 symboler

•  Leveres med tape, AC-adapter og kuffert

•  Printer på tape i 3.5, 6, 9 og 12 mm bredde

Skab professionelle slidstærke og laminerede labels  
til kabler, frontplader, el-skabe og andre elektriske  
og datakom-installationer.

LABELPRINTER  
til håndværkerbrug



PT-E110VP og den slidstærke 
tape hjælper med at sikre over-
holdelse af den reglementerede 
identifikation af kabler, ledninger  
m.v., ifølge gældende lovgivning  
om el-arbejde.

E110VP



Brug denne professionelle labelprinter til at skabe labels i forskellige farvekombinationer og bredder, der holder i  
årevis. Specialfunktioner til hurtigt og let print af de mest almindelige labels gør PT-E110VP til et uvurderligt værk- 
tøj for elektrikere og andre håndværkere, og det nødvendige tilbehør medfølger i en solid kuffert.

Brother P-touch laminerede TZe-tape fås i mange forskellige farver og bredder. Teksten dannes med termotrasferblæk og placeres mellem 
to beskyttende lag PET ( polyesterfilm ). Resultatet er en særdeles slidstærk label, som kan modstå vand, slitage, ekstreme temperaturer, 
kemikalier og sollys. Da disse labels er blevet testet til det ekstreme, kan du være sikker på at få en professionel kvalitetslabel, der holder.

P-touch laminerede labels – designet til at holde

P-touch E110VP

Frontplader
Opmærk stikkontakter, net- 
værkspunkter og telefonstik 

 for hurtig identifikation.

Høj printhastighed på 20 sek/min.
Får arbejdet udført hurtigt ved print af  
labels på få sekunder.

Grafisk display
Gør det let at se symbolerne  

og forhåndsviser din label,  
før du printer.

Kabel-omvikling
Identificerer kabler hurtigt med  
letlæselige labels.

Kabelflag
Vælg din kabeldiameter og print  
labels i den rigtige længde.

Fortløbende nummerering
Print labels med fortløbende  

numre eller bogstaver.

Numeriske taster
Gør det hurtigere at skabe  
labels med tal.

200 indbyggede symboler
Omfatter de gængse elektriske,  

datakom-, AV-, sikrings- og 
sikkerhedssymboler.

Høj
slidstyrke

Tåler 
kemikalier

Let at 
bruge

Tåler høje  
og lave  

temperaturer

Tåler uden- 
dørs brug

Tåler vandLamineret



PT-E110VP Specifikationer

Hovedfunktioner

Labelprint

Printer labels i op til 12 mm bredde

Printer op til to linjer pr. label

Maksimum printhøjde på 9 mm, for letlæselige labels

16 tegns LDC-display med forhåndsvisning

Tilslutning via AC-adapter ( medfølger )

Kan bruge 6 x AAA batterier ( LR03 alkaline eller HR03 genopladelige Ni-MH ) ( medfølger ikke )

QWERTY-tastatur med nummertaster

Maksimum labellængde på 30 mm

180 dpi opløsning for tydelige og læselige labels

Printhastighed på 20 mm/sek.

Indbygget manuel kniv

Labeldesign

Specialfunktioner til kabelomvikling, kabelflag, frontplader og forløbende nummerering

10 fonte, 3 skriftstørrelser og 3 tekstbredder

200 symboler inkl. elektriske, sikrings-, audio/video- og sikkerhedssymboler

Tilføj en ramme til dine labels, hvis det er nødvendigt

9 hukommelsessteder til de mest brugte labels

Dimensioner og vægt

111 ( b ) x 58 ( d ) x 204 ( h ) – 400 g

I kassen

PT-E110 labelprinter

AC-adapter

9 mm TZe-tape sort/hvid lamineret fleksibel ( 8 m )

Tape

TZe-tape i bredderne 3.5, 6, 9, og 12 mm

Tilbehør

AD-24ESEU AC-adapter
TC4 tapekniv

Automatisk fortløbende nummerering for hurtigt print af identifikationsnumre
Printer op til 9 kopier
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