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لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على

www.brother.ae

شريط التعريف المرن
يستخدم على: األسطح المنحنية أو على نفسها

شريط االلتصاق القوي
يستخدم على: األسطح الغير مستوية، والقاسية والبينية

• يتقلص وينقبض على الكبل عند تطبيق حرارة
• دائم

• متين

أنبوب التقلص بالحرارة
يستخدم على: الكبالت واألسالك

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

• لف/تعليم األشرطة المفردة
• االنثناءات الحادة

• األسطح األسطوانية

• المعدن المصبوغ
• األسطح المغلفة بالمساحيق

• علب األدوات

جهاز إنشاء ملصقات صناعي عن طريق الكمبيوتر 

يمكنك إنشاء ملصقات متينة للتجهيزات الكهربائية 
والخاصة باالتصاالت عن طريق وظائف الملصقات 

السهلة االستخدام، أو برامج الكمبيوتر أو من هاتفك الذكي 
أو الكمبيوتر اللوحي لديك باستخدام تطبيق ملصقات 

.Brother الكبالت من

- شاشة رسومية كبيرة ذات إضاءة خلفية
- قاطعة متطورة من أجل نزع الملصقات بسهولة

- يحتوي على شريطي كاسيت، محول تيار كهربائي، بطارية أيون 
ليثيوم، كبل USB، طوق للمعصم وحقيبة حمل

- طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9، 12، 18، و24 مم

األجهزة
نوع شاشة العرض

الواجهة

سرعة الطباعة

العرض األقصى للشريط

االرتفاع األقصى للطباعة

نوع القاطعة

نوع البطارية

شاشة LCD رسومية ذات إضاءة خلفية قياس 16 حرف × 3 أسطر مع 

معاينة قبل الطباعة

 USB 2.0، شبكة السلكية، شبكة السلكية مباشرة

30 مم في الثانية )كحد أقصى(

24 مم

18 مم

أوتوماتيكي )كامل ونصفي(

بطارية BA-E001 Li-ion قابلة إلعادة الشحن )متضمنة(

6 بطاريات قلوية/قابلة إلعادة الشحن )LR6/HR6( قياس AA )غير 

متضمنة(

إنشاء الملصقات
عامة، أغطية الحماية، لوحات التوصيالت، علب التخريم، لف الكبل، تعليم وظائف الملصقات المخصصة

الكبل، تسلسل أنبوب التقلص بالحرارة )تزايد رقمي تلقائي(

14 خط، 10 أنماط، حجم 48-6 نقطةالخطوط

7 )على شريط كاسيت قياس 24 مم(العدد األقصى لألسطر في الملصق

99العدد األقصى للكتل النصية

384الرموز

7اإلطارات

9 بروتوكوالتالباركود

99-1الترقيم التلقائي

99-1طباعة النسخ

نعمطباعة النص العمودي

تدوير مرة، تدوير وتكرارطباعة النص المدّور

الذاكرة
1500العدد األقصى لألحرف في الملصق

99عدد مواقع ذاكرة الملصقات

الميزات الرئيسية لبرنامج الكمبيوتر
 Windows® Vista, Windows® 7 أنظمة التشغيل المعتمدة

Windows® 8, Mac OS X 10.6-10.9

نعممعالج ملصقات الكبل

كافة خطوط تروتايب المثبتةأوجه الخطوط

12أنماط الخطوط

 JPG, BMP, TIFF وأنواع شائعة أخرىاستيراد الصور

نعمالتقاط صورة الشاشة

153اإلطارات

21 بروتوكول بما في ذلك باركود 1D/2Dالباركود

العناصر المتضمنة
جهاز الملصقات PT-E550محتويات الصندوق

شريط كاسيت قوي االلتصاق أسود على أصفر قياس 12 مم
بطارية Li-ion قابلة إلعادة الشحن

محول تيار كهربائي
برنامج تصميم ملصقات وبرنامج تشغيل الطابعة

قرص مضغوط
كبل USB، طوق للمعصم ودليل المستخدم

التجهيزات
أشرطة كاسيت TZe قياس 3.5، 6، 9، 12، 18، 24 ممنوع الشريط، عرض الشريط

أنابيب كاسيت HSe قياس 5.8، 8.8، 11.7، 17.7، 23.6 مم

الملحقات االختيارية
بطارية BA-E001 Li-ion قابلة إلعادة الشحنالبطاريات

AA قياس )LR6/HR6( بطاريات قلوية/قابلة إلعادة الشحن

محول تيار كهربائي AD-E001محول التيار الكهربائي

الوزن واألبعاد
PT-E550WVP126 مم )عرض( × 250 مم )ارتفاع( × 94 مم )عمق(   ¦ 1.05 كغ

المواصفات الفنية

االتصال:



E550WVP

إلى أقصى حد ملصقات

مغلفـة مقاومة
 للحرارة

مقاومة
للماء

مقاومة
للبهتان

مقاومة
للتآكل

مقاومة
للمواد الكيميائية

التصاق 
قوي

سهلة 
القشر

شاشة LCD رسومية كبيرة ذات إضاءة خلفية
قم بعرض الرموز ومعاينة الملصقات 
قبل الطباعة بسهولة

P-touch E550WVP
من الهام جداً لفنيي التجهيزات الكهربائية واالتصاالت والبيانات واألمان التأكد من أن الكبالت واألنابيب ولوحات التبديل والقوابس معّرفة باستخدام ملصقات 

متينة طويلة األمد. يستطيع الجهاز Brother P-touch E550WVP إنشاء ملصقات تساعد في معالجة ANSI/EIA/TIA-606A/B التي توافق 
.UL-969 معايير

طباعة ملصقات ذات عرض 3.5 إلى 24 مم
اطبع ملصقات بقياسات عرض متعددة 
لمالءمة أي مساحة

قاطعة ملصقات أوتوماتيكية إلزلة 
سهلة للملصقات

ُتبقي على الملصقات المتعددة بالترتيب 
الصحيح

البحث في قاعدة البيانات أو دمجها أو طباعتها
يمكنك تحميل بيانات من الكمبيوتر 

لطباعة الملصقات في الموقع

 USB والشبكة الالسلكية
يمكن الطباعة من الكمبيوتر 
أو الهاتف المتحرك السلكياً

384 رمز مضّمن
يتضمن رموز الكهرباء واالتصاالت
 والفيديو والحماية الشائعة.

وظائف الملصقات المخصصة
يمكنك بسهولة إنشاء ملصقات عامة، 
ألغطية الحماية، للف أو تعليم الكبل، 

لوحات التوصيالت وعلب التخريم.

إن العنونة الواضحة واألمان هي عناصر مهمة في عملي 
باإلضافة إلى مرونة طباعة ملصقات متينة من الكمبيوتر 

أو الهاتف المحمول الذكي خاصتي بغض النظر عن المهام 
التي أقوم بها.

ً يمكن الطباعة من الكمبيوتر أو الهاتف المتحرك السلكيا
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.

ترقيم متعاقب
اطبع ملصقات تحتوي
 على أحرف أو أرقام متعاقبة


