
E300VP

جهاز ملصقات صناعي 

يمكنك باستخدام الوظائف المخصصة لتطبيقات 
الملصقات الشائعة من إنشاء ملصقات متينة بسهولة 

ألغطية الحماية، والكبالت، ووحدات المستهلك وقطع 
التركيب األخرى الكهربائية والخاصة باالتصاالت.

- شاشة رسومية كبيرة ذات إضاءة خلفية
- مفاتيح وظائف مخصصة إلنشاء الملصقات بسهولة

- يحتوي على كاسيت شريط، ومحول تيار كهربائي وحقيبة حمل
- طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9، 12، و18 مم



 P-touch E300VP يمتلك الجهاز
ميزات سهلة االستخدام والتي ستضمن 

ملصقات احترافية في عملك.

E300VP



أغطية الحماية
ضع ملصقات على أغطية قوابس الكهرباء
 ونقاط الشبكات وملحقات الهواتف
 من أجل التعريف السريع.

P-touch E300VP
إن الجهاز P-touch E300VP هو أداة ال يمكن االستغناء عنها من ِقبل كافة فنيي الكهرباء واالتصاالت وهو مزود بالكامل ببطارية أيون الليثيوم قابلة 
إلعادة الشحن ومحول تيار كهربائي ضمن حقيبة حمل متينة. لقد تم تطوير شاشة LCD الرسومية الكبيرة ذات اإلضاءة الخلفية ولوحة المفاتيح على نمط 

الكمبيوتر والوظائف المخصصة لجعل مهام الملصقات الصناعية الشائعة سهلة وسريعة. اترك انطباعاً احترافياً في عملك وذلك بإنشاء ملصقات متينة عالية 
الجودة.
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ملصقات P-touch المغلفة – مصممة لتدوم
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.

طباعة ملصقات ذات عرض 3.5 إلى 18 مم
اطبع ملصقات بقياسات عريضة متعددة من
 3.5 إلى 18 مم لمالءمة أي مساحة.

شاشة LCD رسومية كبيرة ذات إضاءة خلفية
قم بعرض الرموز ومعاينة 

الملصقات قبل الطباعة بسهولة.

ترقيم متعاقب
اطبع ملصقات تحتوي 

على أحرف وأرقام متعاقبة.

384 رمز مضّمن
يتضمن رموز الكهرباء واالتصاالت 

والفيديو والحماية الشائعة.

9 بروتوكوالت للباركود
يمكنك تضمين رموز باركود من
 أجل أمان وحماية إضافية.

لف الكبل / تعليم الكبل
ضع عالمة على الكبالت بسرعة
 باستخدام ملصقات سهلة القراءة.

لوحات التوصيالت
يمكنك إنشاء ملصقات تعريف 

للمنافذ ذات حجم مثالي.



شريط التعريف المرن
يستخدم على: األسطح المنحنية أو على نفسها

•  لف/تعليم األشرطة المفردة
•  االنثناءات الحادة

•  األسطح األسطوانية

االتصال:

المواصفات الفنية

أشرطة كاسيت مخصصة
باإلضافة لمجموعة أشرطة TZe الكثيرة ذات األلوان والقياسات المتعددة، تم تطوير أشرطة مخصصة لالستخدام الصناعي من أجل مهام ملصقات معينة.

شريط االلتصاق القوي
يستخدم على: األسطح الغير مستوية، والقاسية 

والبينية

أنبوب التقلص بالحرارة
يستخدم على: الكبالت واألسالك

•  المعدن المصبوغ
•  األسطح المغلفة بالمساحيق

•  علب األدوات

•  يتقلص وينقبض على الكبل عند تطبيق 
حرارة

•  دائم
•  متين

البرنامج المضّمن العناصر المتضمنة

الخطوط المضّمنة
الرموز المضّمنة
قياسات األحرف

أحجام عرض األحرف
أنماط الخطوط

اإلطارات
التسطير

العدد األقصى لألسطر
المحاذاة األفقية

تعيين طول الشريط
إعدادات هامش الشريط

وظيفة مسافة الجدولة
وظائف الملصقات المخصصة

الترقيم التلقائي
الطباعة المعاكسة
الطباعة العمودية

إنشاء الباركود

طباعة النسخ )المتكررة(
معاينة الطباعة

إيقاف التشغيل التلقائي
تغيير الوحدة

تغيير اللغة

7
384

7: )6، 9، 12، 18، 24، 36، 42 نقطة(
3: )موسع، وسط، مكثف(

9
7

نعم
5

طول الملصقات األوتوماتيكي: محاذاة إلى اليسار
طول الملصقات المعين مسبقاً: محاذاة في الوسط

نعم )300-25 مم(
ضيق، متوسط، كامل، طباعة تسلسلية

نعم
لف الكبل، تعليم الكبل، أغطية الحماية، الترقيم المتعاقب، لوحة 

التوصيالت، علبة التخريم
نعم
ال

نعم
 CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5,( :نعم

)UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128
نعم )1-9(

نعم )معاينة رسومية(
نعم

نعم )بوصة/مم(
20 لغة: )إنكليزية، ألمانية، فرنسية، إسبانية، برتغالية، إيطالية، 
هولندية، دانمركية، نرويجية، سويدية، فنلندية، مجرية، تشيكية، 

بولندية، رومانية، سلوفينية، سلوفاكية، كرواتية، تركية، برازيلية 
برتغالية(

PT-E300 جهاز الملصقات
بطارية أيون الليثيوم
محول تيار كهربائي

شريط كاسيت مغلف قوي االلتصاق أسود على أصفر قياس 18 
مم )8 متر(

دليل المستخدم
طوق للمعصم

حقيبة حمل

األبعاد )مم(
الوزن

قياس الشريط
دقة الطباعة

االرتفاع األقصى للطباعة
سرعة الطباعة القصوى

نوع القاطعة
نوع لوحة المفاتيح

عدد المفاتيح
LCD شاشة

ضوء خلفي للشاشة
قياس الشاشة

معاينة الطباعة
المخزن المؤقت للنص

ذاكرة الملصقات
الطاقة

133 )عرض( × 220 )ارتفاع( × 74 )عمق(
740 غ

شريط TZeا3.5, 6, 9, 12, 18مم
180 نقطة في البوصة

15.8 مم
20 مم في الثانية

يدوي: نصل القاطعة
على نمط الكمبيوتر مع لوحة رقمية

64
15 حرف × 3 أسطر رسومية

نعم
67 مم × 40 مم

نعم
200 حرف كحد أقصى

50 موقع للذاكرة وما يصل لمحصلة 2400 حرف
بطارية أيون الليثيوم )متضمنة(
محول تيار كهربائي )متضمن(

6 بطاريات قلوية )LR6/HR6( قياس AA )غير متضمنة(

األجهزة

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على

www.brother.ae




