
E300VP

Labelmaskine til håndværkere 

Det er nemt at fremstille holdbare labels 
til frontplader, kabler, sikringsbokse 
og andre el- og datainstallationer med 
de smarte funktionstaster til typiske 
opmærkningsopgaver. 

- Stort grafisk display med baggrundslys

- Specielle funktionstaster til nem fremstilling af labels

- Leveres inkl. tape, AC-adapter og kuffert

- Udskriver labels i 3.5, 6, 9, 12 & 18 mm

Leveres med

Hardware

 PT-E300 labelmaskine
 Lithium-ion batteri
 AC-adapter
 18 mm sort på gul stærkt klæbende lamineret   
 tape (8 m)
 Brugsanvisning
 Håndledsrem
 Kuffert

Maskinmål (mm)  133 (b) x 220 (h) x 74 (d)
Maskinvægt  740 g
Tapestørrelser TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
Printopløsning 180 dpi
Maks. printhøjde 15,8 mm
Maks. printhastighed 20 mm/sek.
Kniv Manuel: skæreblad
Tastatur Pc-stil med numerisk tastatur
Antal taster 64 taster
LCD-display 16 tegn × 1 linje
LCD-display med baggrundslys Ja
Display-størrelse 67 mm x 40 mm
Vis udskrift Ja
Tekstbuffer Maks. 200 tegn
Labelhukommelse 50 hukommelsesfiler med op til i alt 2.400 tegn
Strømforsyning Lithium-ion batteri (medfølger)
 AC-adapter (medfølger)
 6 x AA (LR6/HR6) alkaline batterier 
 (medfølger ikke)

Tekniske specifikationer

Indbygget software

Indbyggede fonte 7
Indbyggede symboler 384
Skriftstørrelser 7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pkt.)
Tekstbredder 3 bredder: bred, medium, smal
Stilarter 9
Rammer 7
Understregning Ja
Maks. antal linjer 5 linjer
Horisontal justering Automatisk labellængde: venstrejusteret 
 Foruddefineret labellængde: centreret
Tapelængde-indstilling Ja  (25-300 mm)
Tapemargen-indstilling Smal, halv, fuld, kædeprint
Tabulator Ja
Specielle labelfunktioner Kabelomvikling, kabelflag, frontplade, sekventiel 
 nummerering, koblingspanel, hulningsblok
Automatisk nummerering Ja
Spejlvendt udskrift Nej
Vertikal udskrift Ja
Stregkoder Ja:  (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, 
 UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)
Gentagen udskrift (kopi)         Ja
Vis udskrift                           Ja (1-9)
Autosluk                                Ja
Ændring af enhed              Ja (inch/mm)
Ændring af sprog  20 sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk,  
 italiensk, hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk,  
 tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, kroatisk,  
 tyrkisk, brasiliansk portugisisk

Specialtape
Ud over det store udvalg af TZe-tape i forskellige farver og størrelser fås der specialtape, som er udviklet til 
opmærkningsopgaver for håndværkere. 

www.brother.dk

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

Stærkt klæbende tape
Anvendes på: ru og strukturerede overflader

Krympeflex-tape
Anvendes på: kabler og ledninger

• Vikles om kabler

• Skarpe hjørner

• Cylindriske overflader

• Malet metal

• Pulverlakerede overflader

• Værktøjsskabe

• Krymper fast om kablet, når der 
tilføres varme

• Permanent
• Holdbar

Forhandler:

 

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Tlf. 43313131 - Fax 43313190
E-mail: info@brother.dk - www.brother.dk



Frontplader

Opmærk stikkontakter, netværkskontakter  
og lokalnumre på telefonen, så du får  
hurtigt overblik.

P-touch E300VP har brugervenlige  
funktioner, som sikrer, at dit arbejde  
bliver professionelt opmærket.

E300VP

P-touch E300VP

P-touch E300VP er et uundværligt redskab for alle elektrikere og datainstallatører og leveres komplet med et 
lithium-ion genopladeligt batteri og AC-adapter, alt sammen pakket i en robust kuffert. Et stort grafisk display 
med baggrundslys, standard pc-tastatur og smarte funktionstaster gør det hurtigt og nemt for håndværkere at 
udføre typiske opmærkningsopgaver. 

P-touch laminerede labels – designet til at holde
Brother laminerede P-touch TZe-labels fås i mange forskellige farver og størrelser. Som i en sandwich er teksten 
beskyttet mellem to lagt PET (polyesterfilm). Det skaber en virkelig robust label, som kan modstå væsker, slitage, 
varme og kulde, kemikalier og sollys. Disse tape er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på at få en 
professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde.

Print labels fra 3,5 til 18 mm bredde

Print labels i forskellige bredder fra 3,5 til  
18 mm, så de passer overalt. 

Stort grafisk display med baggrundslys

Det er nemt at se symbolerne og få vist  
din label, inden du printer den ud.

Sekventiel nummerering

Print labels med en række tal  
eller bogstaver.

384 indbyggede symboler

Indbyggede el-, data-, AV- og 
sikkerhedssymboler, som  

ofte anvendes.

9 stregkoder

Indbyggede stregkoder, som giver  
større sikkerhed.

Kabelflag

Opmærk hurtigt kabler med  
letlæselige labels.

Koblingspanel

Fremstil labels med tekstblokke i  
den helt rigtige størrelse.
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