
E300VP

Märkmaskin för hantverkare 

Producera enkelt hållbara etiketter 
för frontplåtar, kablar, säkringsskåp 
och andra el och data installationer 
med smarta funktionsknappar. 

- Stor grafisk bakgrundsbelyst display

- Speciella funktionsknappar för enkel framställning  
 av etiketter

- Levereras med tape, strömadapter och väska

- Skriver ut 3.5, 6, 9, 12 och 18 mm breda etiketter

Följande ingår

Hårdvara

Tekniska specifikationer

Inbyggd programvara

Specialtaper
Utöver det omfattande utbudet av TZe-tape i olika färger och bredder, så finns det specialtape som är speciellt 
utvecklad för industrins särskilda krav på märkning.

www.brother.se

Flexible-ID tape
Används på: Rundade ytor

Tape med extra stark fästförmåga
Används på: Ojämna, grova och 
strukturerade ytor

Krympslangstape
Används på: kablar och ledningar

• Lindning / flaggmärkning

• Skarpa böjar

• Cylinderformade ytor

• Målad metall

• Pulverlackade ytor

• Manöverskåp

• Krymper och fäster om 
   kabeln när värme tillförs
• Åldersbeständig

• Slitstark

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrensgata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf. 031-734 12 00, Fax. 031-734 12 50
www.brother.se 

 PT-E300 märkmaskin
 Litium-ion batteri
 Strömadapter
 18 mm svart på gul tape med stark fästförmåga (8 m)
 Bruksanvisning
 Handledsrem 
 Väska 

Mått (mm)                          133(b) x 220(h) x 74(d)
Vikt                               740 g
Tapestorlekar            TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
Utskriftsupplösning        180 dpi
Max. utskriftshöjd              15.8 mm
Max.utskriftshastigh  20 mm / sek
Kniv                     Manuell: knivblad
Tangentbord             PC-tangentbord med numeriska tangenter
Antal tangenter         64 knappar
LCD display                  Grafisk, 15 tecken x 3 linjer
Bakgrundsbelyst LCD-display Ja
LCD storlek                       67 mm x 40 mm
Förhandsgranskning           Ja
Antal tecken                      Max 200 tecken
Textminne                             50 minnesplatser med upp till totalt 2 400 tecken
Drivs med            Litium-ion batteri (medföljer)
 Strömadapter (medföljer)
 6 x AA (LR6/HR6) alkaliska batterier  
 (medföljer inte)

Inbyggda teckensnitt            7 teckensnitt
Symboler                            384
Teckenstorlekar          7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
Teckenbredder           3 bredder (bred, medium, kondenserad)
Teckenstilar                9
Ramar                   7
Understrykning           Ja
Max. antal linjer          5 linjer
Horisontell justering         Automatiskt etikettlängd: vänsterjusterad 
 Fast etikettlängd: centrerad
Tapelängd inställning            Ja (25 - 300 mm)
Tapemarginal inställning            Smal, halv, full, kedjeutskrift
Tabfunktion                     Ja
Speciella märkningsfunktioner   Kabelmärkning, flaggmärkning, frontplatta, serieutskrift,  
 kopplingspanel, säkringsblock
Automatisk numrering          Ja
Spegelvänd utskrift          Nej
Vertikal utskrift                 Ja
Streckkoder Ja:  (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5,  
 UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)
Repeterad utskrift            Ja (1-9)
Förhandsgranska            Ja (grafisk förhandsgranskning)
Automatisk avstängning       Ja
Måttenhet                           Ja (tum/mm)
Språk         20 språk: (Engelska, Tyska, Franska, Spanska,  
 Portugisiska, Italienska, Holländska, Danska, Norska,  
 Svenska, Finska, Ungerska, Tjeckiska, Polska,  
 Rumänska, Slovenska, Slovakiska, Kroatiska, Turkiska,  
 Brasiliansk, Portugisisk)



Manöverpanel

Märk nätverks eller telefonuttag.

P-touch E300VP har användarvänliga funktioner 
som säkerställer att ditt arbete får ett 
professionellt utseende.

E300VP

P-touch E300VP

P-touch E300VP är ett oumbärligt verktyg för alla hantverkare, den levereras med ett uppladdningsbart  
litium-ion batteri och strömadapter. Allt förpackat i en praktisk väska. En stor bakgrundsbelyst grafisk display, 
standard PC-tangentbord och smarta funktioner gör det enkelt för hantverkare att skriva ut etiketter för olika 
arbetsuppgifter. Lämna ett professionellt intryck genom att skapa högkvalitativa och hållbara etiketter vid dina 
installationer.

P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla
Brother P-touch laminerade TZe-tape finns i många olika färger och storlekar. Den thermiska färgen överförs
mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning,
temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara säker på att  
få en professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

Använder tapestorlekar från 3.5  
till 18 mm

Skriver ut etiketter i storlekar från 3.5 upp 
till 18mm, för att passa alla utrymmen.

Stor bakgrundsbelyst grafisk  
LCD display

Tydlig visning av symboler och  
förhandsvisning.

Serieutskrift

Skriv ut etiketter som innehåller en  
serie av siffror eller bokstäver. 

384 inbyggda symboler

Inklusive de vanligaste el, data, A/V,  
varning och säkerhets symbolerna.

9 streckkoder

Inkludera streckkoder för ökad säkerhet  
och trygghet.

Kabelmärkning ¦ Flaggmärkning

Identifiera kablarna snabbt med  
tydliga etiketter.

Kopplingspanel

Skapa etiketter med rätt  
storlek för jobbet.


