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 	ً وظائف مخصصة إلنشاء أنواع الملصقات األكثر شيوعا

200 رمز بما في ذلك الرموز الكهربائية والخاصة بالبيانات الشائعة	 

يحتوي على كاسيت شريط، ومحول تيار كهربائي وحقيبة حمل	 

طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9، و12 مم	 

اللغات: عربي، وفارسي وإنكليزي	 

يمكنك إنشاء ملصقات مغلفة متينة احترافية للكبالت، وأغطية 
الحماية، ووحدات المستهلك وقطع التركيب األخرى الكهربائية 

والخاصة بالبيانات.

جهاز ملصقات صناعي



 PT-E110VP يؤمن لك الجهاز
مع تجهيزات األشرطة المتينة الخاصة 
به التوافق مع متطلبات التعريف الخاصة 
بقواعد التوصيالت السلكية.
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يمكنك باستخدام طابعة الملصقات االحترافية هذه إنشاء ملصقات ذات مجموعة متنوعة من األلوان والقياسات التي تدوم للعديد من السنوات. وحيث أنها تتميز بوظائف 
مخصصة إلتمام مهام العنونة الشائعة بسرعة وسهولة، باإلضافة إلى إمكانية وضع كافة التجهيزات في حقيبة الحمل الصلبة، ذلك يجعلها أداة ال تقدر بثمن للكهربائيين 

والتجار.

تتوفر أشرطة TZe المغلفة لـ Brother P-touch بعدة ألوان وقياسات. يوجد حبر النقل الحراري في المنتصف بين طبقتي حماية مؤلفة من فيلم البوليستر )PET(، مما 
يحمي النص من عوامل التآكل، والسوائل، والحرارة، والمواد الكيميائية وأشعة الشمس. وحيث أنه تم اختبار الملصقات إلى أشد حد، لذلك يمكنك أن تثق بهذه الملصقات 

االحترافية عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم.

ملصقات P-touch المغلفة – مصممة لتدوم

P-touch E110VP

أغطية الحماية
عنونة أغطية قوابس الكهرباء ونقاط 
الشبكات وملحقات الهواتف من أجل 

التعريف السريع.

طباعة سريعة 20 مم في الثانية
أنجز عملك بسرعة وذلك بطباعة 
كل ملصق بعدة ثوان.

شاشة رسومية
عرض الرموز ومعاينة الملصقات قبل 

الطباعة بسهولة.

لف على الكبل
تعريف الكبالت بسرعة باستخدام 
ملصقات سهلة القراءة.

عنونة الكبالت
حدد قطر الكبل لطباعة الطول 
الصحيح للملصق.

ترقيم متعاقب
طباعة ملصقات تحتوي على أحرف 

وأرقام متعاقبة.

لوحة رقمية مخصصة
لتسريع إدخال الملصقات الرقمية.

200 رمز مضّمن
يتضمن الرموز الشائعة للكهرباء 

والبيانات والفيديو والحماية..
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لمزيد من المعلومات اتصل بنا على

ميزات األجهزة
شاشة LCD رسومية ذات 16 حرف مع ميزة معاينة حقيقية

لغات الجهاز: عربي، وفارسي وإنكليزي
التزويد بالطاقة عن طريق محول تيار كهربائي )مضّمن(

التزويد بالطاقة عن طريق 6 بطاريات قياس LR03( AAA قلوية أو HR03 قابلة للشحن Ni-MH(، غير مضّمنة
لوحة مفاتيح QWERTY كما في الكمبيوتر الشخصي تحتوي على 3 لغات )عربي، وفارسي وإنكليزي( مع لوحة مفاتيح رقمية مخصصة

طباعة الملصقات
طباعة ملصقات يصل عرضها إلى 12 مم

طباعة سطر أو سطرين في الملصق
ارتفاع الطباعة األقصى 9 مم للحصول على ملصقات سهلة القراءة

الطول األقصى للملصق 300 مم
دقة طباعة مقدارها 180 نقطة في البوصة لنص واضح ومقروء

طباعة سريعة مقدارها 20 مم في الثانية
قاطعة ملصقات يدوية مضّمنة

تصميم الملصقات
وظائف مخصصة للف على الكبالت، وعنونة الكبالت، وأغطية الحماية والترقيم المتعاقب

10 أنماط خط، و3 قياسات أحرف و3 أحجام عرض لألحرف
200 رمز بما في ذلك رموز الكهرباء، واألمان، والصوت/الفيديو والحماية

يمكن إضافة إطار حول الملصقات عند الحاجة إليها
9 موقع ذاكرة لتخزين الملصقات التي يتكرر طباعتها

ترقيم متعاقب أوتوماتيكي لطباعة أرقام التعريف بسرعة
طباعة ما يصل إلى 9 نسخ

األبعاد والوزن
111 مم )عرض( × 58 مم )عمق( × 204 مم )ارتفاع( l 400 غ

محتويات الصندوق
PT-E110VP جهاز الملصقات

محول تيار كهربائي
كاسيت شريط معّرف مرن قياس 9 مم أسود على أبيض )8 م(

حقيبة حمل
دليل المستخدم

أنواع األشرطة المعتمدة
كاسيت أشرطة TZe: 3.5، 6، 9، 12 مم

الملحقات االختيارية
AD-24ES محول تيار كهربائي

TC4 قاطعة أشرطة

PT-E110VP مواصفات وميزات الجهاز

االتصال:


