
مصممة 
للكهربائيين

طابعة أنابيب صناعية لعنونة 
األغراض الكهربائية

)PA-CL-001( أداة التنظيف
تنّظف األنبوب للتأكد من نظافة السطح قبل الطباعة.

TZe أشرطة
إن أشرطة TZe المغلفة القياسية الخاصة بنا مناسبة 
لالستخدام المكتبي والصناعي، وهي مقاومة لعوامل 

الطقس والماء وللتمزق واالهتراء.

قطع الغيار والملحقات
احصل على أفضل نتائج الطباعة وتجربة مريحة خالية من 

الصعوبات باستخدام هذه الملحقات المفيدة.

تتضمن:

المــواصفــات
ميـزات وخصـائص قـويـة.

PT-E850TKWLI
األنبوب

2.5 – 6.5 ممقطر األنبوب المتوافق

ُمعتمد PVCنوع األنبوب ال

6 مماالرتفاع األقصى للطباعة على األنبوب

انيةسرعة الطباعة على األنبوب ث 40 مم في ال

لحد سطرينعدد أسطر الطباعة على األنبوب

الملصق

تقلص بالحرارة(نوع الملصق  HSe ،HGe ،TZe )أنبوب ال

لملصق لحد 36 ممالعرض األقصى ل

360 نقطة في البوصةدقة الطباعة على الملصق

انيةسرعة الطباعة على الملصق ث 60 مم في ال

قاطعة أوتوماتيكية ونصف قاطعةال

لحد 17 سطرعدد أسطر الطباعة على الملصق

تتوفر في Brother iPrint and Label )تطبيق للجهاز المتحرك(مجموعة الملصق

Brother iPrint&Label التطبيق
Brother Mobile Cable Tool نعمالتطبيق

عام

أبعاد الجهاز
)عرض × عمق × ارتفاع( مم

151 × 188 × 338
173 × 188 × 338
اتيح( )مع لوحة المف

 USB/WiFiالواجهة

اتيح الجهاز / كمبيوتر شخصي /الجهاز المضيف لوحة مف
جهاز متحرك

عادي / ثماني / ست عشري / أبجديوظيفة الترقيم

باركود نعمطباعة ال

شريط أسود على أبيض قياس 36 مم )TZe-261(المواد )المرافقة للجهاز(
)TR-100BK( شريط حبر أسود قياس 100 مم

)AD9100ESA( محول تيار كهربائي

 بكرات النقل 
)PA-RL-001, PA-RL-002 & PA-RL-003(

تؤمن نقل األنبوب بسالسة في الجهاز.

)PA-TC-001( قاطعة األنبوب
تقطع األنبوب حسب الطول المحدد بسرعة واحترافية.

)TR-100BK( شريط الحبر
شريط حبر أسود قياس 100 متر ُيستخدم للطباعة 

على األنبوب.

www.brother.ae

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على



.Brother PT-E850TKWLI نقدم الجهاز
أنجز المهام بسرعة باستخدام طابعات 

األنابيب الصناعية المتينة هذه.

إمكانية قصوى للطباعة
يمكنك طباعة المزيد على كل ملصق وضمان 
إمكانية قراءة النص على المساحة اإلضافية 

القابلة للطباعة.

قابلة للحمل بشكل مثالي 
يمكنك تشغيل الطابعة في أي مكان 
 Li-ion ووقت باستخدام بطارية
القابلة للشحن وإمكانية االتصال 

الالسلكي.

دون صعوبات  
يمكنك التبديل بين الطباعة على األنبوب 

والملصق دون الحاجة الستبدال أو إعادة 
إدخال أي قطع غيار. وإذا احتجت لتغيير القطع 

الُمستهَلكة فيمكنك القيام بذلك بخطوات قليلة 
وسريعة. إنها بهذه السهولة.

تصميم مدمج
يمكن وضع لوحة المفاتيح فوق 

الطابعة مباشرة مما يوفر مساحة 
إضافية في مكان العمل.

ملصقات متينة
إن الطابعات متوافقة مع أشرطة TZe، وهي أكثر 

الملصقات المغلفة أوتوماتيكياً متانة في السوق. كما 
أنها مثالية لالستخدام في المجال الصناعي فهي مقاومة 

للماء، والشحوم وعوامل الطقس القاسية.

محركين مزدوجين
تعّرف على أول طابعات صناعية تعمل بمحركين 

مزدوجين. يمكنك باستخدام جهاز واحد فقط الطباعة على 
األنابيب، وملصقات يصل طولها إلى 36 مم وعلى 

تطبيقات أخرى، بما فيها إشارات التحذير والبطاقات.

 

يمكنك الطباعة من لوحة المفاتيح، أو الكمبيوتر الشخصي، 
أو تطبيق الجهاز المتحرك. األمر بهذه البساطة.

البدء بالطباعة بـ
3 طرق بسيطة، كما يلي.

الطباعة عن طريق لوحة المفاتيح )الطباعة على األنبوب والملصق(

صمم رسم الطباعة على األنبوب او 
الملصق. أو للسهولة، استخدم لوحة 

المفاتيح الختيار قالب

حدد خيارات الطباعة عن طريق لوحة 
مفاتيح الطابعة

اضغط زر الطباعة

صمم رسم الملصق على الجهاز المتحرك 
 Mobile Cable باستخدام التطبيق

Brother iPrint & Label أو Tool

حدد خيارات الطباعة على الجهاز المتحرك

الطباعة عن طريق الجهاز المتحرك )الطباعة على الملصق فقط(

 Brother Cable Label استخدم البرنامج
 Brother P-touch Editor أو Tool

لتصميم القوالب

أرسل الملف للطباعةحدد خيارات الطباعة على الكمبيوتر

أرسل الملف للطباعة

الطباعة عن طريق الكمبيوتر )الطباعة على األنبوب والملصق(
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