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Fremstilling af egne 
skræddersyede 
labels giver fire store 
konkurrencemæssige 
fordele for installatører af el, 
datakom, telekom, audio/
visuel og sikkerhedsudstyr:

 1  Professionel installation
Uanset om du opsætter nye datakom-
systemer, opgraderer LAN-netværket, 
trækker ledninger og kabler til et 
eksisterende anlæg eller arbejder med 
nye konstruktioner, så ved vi, at tydelig 
opmærkning af ledninger og kabler, 
udstyr, stik og stikkontakter, afbrydere og 
elektrikerrør er altafgørende. Med vores serie 
af labelmaskiner til håndværkere kan du 
forbedre din service og glæde dine kunder 
med professionelle kvalitetsinstallationer ved 
hjælp af holdbare, letlæselige labels med 
industrielle symboler og dit firmalogo. 

 2  Let at vedligeholde
Ved at anvende P-touch labels bruger 
du mindre tid på at diagnosticere fejl. 
Omplacering, tilføjelse og udskiftning 
af kabler foregår mere effektivt, så du 
skærer samtidig ned på udgifterne og øger 
produktiviteten.

 3  Let at betjene
Gør livet lettere for dine kunder. Brug 
af Brother P-touch labelmaskiner til 
tydelig opmærkning af ledninger, kabler, 
koblingspaneler og frontplader sikrer enkel 
betjening og hjælper med at undgå dyre fejl 
forårsaget af ulæselige, håndskrevne eller 
mangelfulde labels. 

 4  Sikkerhed
Fremstil professionelle advarselsskilte og 
informationslabels, som kan instruere dine 
kunder og kolleger. Der fås bredere tape og 
fluorescerende farver til containerstyring og 
mærkater om sikkerhed, fare og gas.

P-touch E100VPBehov for opmærkning

Brugervenlig labelmaskine til 
håndværkere

Den prisvindende kompakte PT-E100VP er den 
perfekte introduktion til professionel opmærkning. 
Denne lette, men robuste, holdholdte labelmaskine 
tilbyder hurtig og enkel fremstilling af ofte anvendte 
labeltyper.

Perfekt til generel opmærkning på stedet samt 
labels til frontplader, kabler og ledninger. 

P-touch E100VP funktioner:

•  Specielle funktionstaster til kabelomvikling, kabelflag og 
frontplader

• Automatisk serialisering – op til 9 labels

• Tydeligt LCD-display

• Printer op til 2 linjer på en label

•  168 symboler inkl. elektrisk, datakom, audio/visuel  
og sikkerhed

• Indbygget manuel kniv

• Printer hurtigt – op til 20 mm pr. sekund

• Printer 4 labelstørrelser – 3,5 mm til 12 mm

P-touch E100VP leveres med:
•	  12 mm sort på gul ekstra 

klæbende tape (8 m)
•	 AC-adapter

•	 Kuffert

Sikkerhed

Audio/visuel 

Datakommunikation

Elektrisk



P-touch E550WVPP-touch E300VP

Labelmaskine med 
genopladelige batterier til 
håndværkere

Den robuste PT-E300VP er et uundværligt 
redskab for alle elektrikere og datakom-
installatører. Labelmaskinen er udstyret med 
tidsbesparende funktionstaster, display med 
baggrundslys og QWERTY-tastatur til hurtig og 
professionel opmærkning af installationer. Perfekt 
til krympeflextape, labels til el- og koblingspaneler, 
kabler, hulningsblokke, stregkodeprint og meget 
andet.

Fleksibel strømforsyning – anvendes med AA-
batterier eller medfølgende AC-adapter og Li-ion 
batteri, så du kan oplade maskinen og tage den 
med rundt.

PT-E300VP funktioner:

• QWERTY-tastatur for hurtig indtastning af tekst

• Printer krympeflexlabels, som ikke tværes ud

• Specielle funktionstaster til generelt, frontplader,    
...kabelomvikling/-flag, koblingspaneler og hulningsblokke

• Avanceret automatisk serialisering – op til 50 labels

• Stregkodeprint

•  Det store baggrundsbelyste LCD-display gør det nemt at 
udskrive i svagt lys

• Print op til 5 linjer på en label

•    382 symboler inkl. elektrisk, datakom, audio/visuel og sikkerhed

•  Indbygget kraftig manuel kniv med skære/pause-funktion, som 
mindsker spildet. Kræver ingen saks!

• Printer hurtigt - op til 20 mm pr. sekund

• Printer 5 labelstørrelser - 3,5 mm til 18 mm

Labelmaskine med PC- og  
Wi-Fi-tilslutning til 
håndværkere

Den alsidige PT-E550WVP kan anvendes både i 
virksomheden og ude på stedet, hvilket gør den 
ideel til el-installatører og andre håndværkere, 
som har brug for en avanceret labelmaskine, der 
kan tages med overalt.

Samme som PT-E300VP plus:
•		Tilslutning	til	din	PC	via	USB-kabel	

•		Fremstil dine egne labellayout, og tilføj dine 
egne industrielle symboler eller dit firmalogo 
ved hjælp af den medfølgende software. 

•		Download og gem skræddersyede labels og 
databaser fra din PC, og tag dine projekter 
med ud på arbejdsstedet, så du ikke behøver 
at genindtaste oplysninger om udtag, porte og 
kabler.

•		Den	indbyggede	kraftige	kniv	har	automatisk	fuld	
klip eller halv klip, som mindsker spild og holder 
styr på serialiserede labels.

•	Printer	hurtigt	-	op	til	30	mm	pr.	sekund.

•	Printer	6	labelstørrelser	-	3,5	mm	til	24	mm.	

Med indbygget Wi-Fi-tilslutning kan 
medarbejdere i marken designe, redigere og 
printe labels trådløst fra en smartphone. 

Opret en direkte forbindelse mellem din mobile 
enhed og PT-E550WVP uden trådløst netværk.

Med Brothers apps iPrint&Label og Mobile Cable 
Label Tool kan installatører vælge ud fra en 
række labelskabeloner og tilføje billeder. Mobile 
Transfer Express-app’en  gør det muligt for 
installatører at indlæse filer fra e-mail eller skyen  
og overføre dem til maskinens hukommelse.
Brothers apps kan downloades gratis fra App 
Store	eller	Google	Play.

P-touch E300VP leveres med:
•	  18 mm sort på gul ekstra 

klæbende tape (8 m)

•	Li-ion genopladeligt batteri

•	AC-adapter
•	Håndledsrem
•	Kuffert

P-touch E550WVP leveres med:
•	 	24	mm	sort	på	gul	ekstra	

klæbende tape (8 m)

•	  12 mm sort på hvid Flexi ID 
tape (8 m)

•	Li-ion genopladeligt batteri

•	AC-adapter

•	Håndledsrem 

•	USB-mini	kabel

•	Software	CD

•	Kuffert



P-touch E100VP, E300VP & E550WVPP-touch E300VP & E550WVP

Specielle funktioner til elektrikere, datakom og andre professionelle installatører

Nem labelfremstilling
Der er intet gætværk med enkelttryks 
funktionstaster – få den rigtige type label til opgave, 
hver gang

Letlæseligt LCD-display 
med baggrundslys

Avanceret serialisering
Indbygget funktion til hurtig 
og nem udskrivning af 
labels med stigende tal 
eller bogstaver.
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* Kræver PC-tilslutning

 Systemkrav

 PC-interface	-	USB	2.0 

  Understøttede styresystemer - Windows Vista®/Windows® 

7/	Windows®	8/Mac	OS	X	v10.6.8-10.8.x

 Fonte - Alle installerede True Type-fonte

 Billedformate - JPG, BMP, TIFF og andre populære formater  

 Stregkoder - 21 protokoller, inkl. 1D/2D-stregkoder

 Databaselink - Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Print direkte på krympeflextape, som ikke tværes ud

Symboler

384	symboler	(inkl.	
typiske industrielle 
symboler) er standard 
på begge modeller

Sammenfatning af funktioner P-touch 
E100VP

P-touch 
E300VP

P-touch 
E550WVP

AC-adapter og kuffert medfølger ✓ ✓ ✓

Kan anvende standard alkaline batterier ✓ ✓ ✓

Hurtigt udskiftelige tapekassetter ✓ ✓ ✓

Gem din favoritlabel i hukommelsen ✓ ✓ ✓

Hurtig indtastning af tal via det dedikerede tastatur ✓ ✓ ✓

Basisudvalg af industrielle symboler ✓ ✓ ✓

Funktionstaster til ofte anvendte labeltyper ✓ ✓ ✓

Mulighed for roteret tekst til at vikle om kabler ✓ ✓ ✓

Printer direkte på krympeflextape ✓ ✓

Printer stregkodelabels ✓ ✓

Stort udvalg af industrielle symboler ✓ ✓

Beskyttende gummigreb ✓ ✓

Avanceret kniv, som sikrer, at din label skæres af i den ønskede længde ✓ ✓

Let læseligt LCD-display med baggrundslys ✓ ✓

Ekstra mange funktionstaster ✓ ✓

Håndledsrem – praktisk, når du kravler på stiger ✓ ✓

Li-ion genopladeligt batteri medfølger ✓ ✓

Printer labels op til 24 mm bredde ✓

Leveres med to tapekassetter som standard ✓

Indbygget USB-port og leveres med USB-kabel* ✓

Gem firmalogoet eller andre billeder i hukommelsen* ✓

Lav dine egne labelskabeloner for hurtig labelfremstilling* ✓



Testet til det ekstremeLabels, der holder

beskyttende lag (PET)
klæbemiddel (akryl)
farvelag grundfilm (PET) 
klæbemiddel (akryl) 

tekstlag
bagpapir

Fordele ved Brother P-touch labels:
1. Letaftagelig delt bagside

2. Holdbarhed – labelen bliver siddende på plads 

3. Hurtig fremstilling af labels til det rigtige formål (glatte, teksturererede, flade og buede overflader) i 
korrekt størrelse og materiale, f.eks. stregkoder i høj kvalitet til sporing af aktiver, labels til omvikling 
af kabler og ledninger, labels til koblingspaneler, frontplader, og krympeflextape til professionel 
opmærkning af kabler og ledninger. 

4.	 Modstandsdygtige over for vekslende arbejdsmiljøer

5. Læsbarhed – ridses og udtværes ikke

6.	 Let udskiftelige tapekassetter

Hvorfor holder Brother P-touch laminerede labels længere?
I modsætning til almindelige labels består Brother P-touch lamineret TZe-tape af seks forskellige lag, 
som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem 
to beskyttende lag PET (polyethylenfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå 
selv de barskeste omgivelser.

De seks forskellige lag i lamineret TZe-tape gør dem ekstremt holdbare

Vi er sikre på holdbarheden af vores labels, fordi vi har testet dem til det ekstreme mod påvirkning af 
slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys. Resultaterne viser, at Brother P-touch laminerede 
labels overgår konkurrerende labels. De forbliver læselige og falder ikke af, så du kan være sikker på, at 
få en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde. Med P-touch tape kan du undgå unødige 
afbrydelser i arbejdet for at sætte labels på igen. 

Lamineringen danner 
et ekstra beskyttende 
lag, så labelen 
forbliver læsbar

Tåler temperaturer fra 
-80 °C til +150 °C

Tåler ultraviolet lys,  
så labelen ikke falmer

Stærk klæbeevne på 
mange forskellige 
typer overflader, så 
labelen ikke krøller 
eller falder af

Kan modstå slid, så 
labelen ikke ridses

Tåler en lang række 
industrielle kemikalier

Vandfast, så 
labelteksten ikke 
tværes ud



TapeudvalgTape til alle typer opgaver

Brother TZe-tapekassetter fås i mange forskellige bredder, farver og materialer

Skab	den	perfekt	label	hver	eneste	gang.	Ingen	akavede	labelspoler,	som	skal	isættes	–	udskiftning	af	
kassetten	sker	hurtigt	og	nemt.	Du	skal	blot	åbne	kassettelåget,	fjerne	TZe-	eller	HSe-kassetten,	isætte	
den nye kassette og lukke låget. Labelmaskinen registrerer automatisk tapekassettens bredde, så din 
tekst udskrives i den korrekte størrelse.

Det er vigtigt at vælge den korrekte tape til opgaven. Derfor tilbyder Brother en række tape, som er 
specielt udviklet til forskellige former for opmærkning. Ved at anvende vores unikke lamineringsproces 
og specielt udviklede klæbemidler kan du være sikker på, at din label kan modstå selv barske 
omgivelser, år efter år. 
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TZe lamineret tape: I modsætning til almindelige labels sikrer 
vores unikke lamineringsteknologi, at din tekst ligger beskyttet 
mellem et lag superklar polyethylen og den holdbare basisfilm. 
Resultatet er en nærmest uopslidelig label, der tåler både 
væsker, slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys.
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TZe ekstra klæbende tape: Vores ekstra klæbende tape 
har gennemsnitlig 50 % kraftigere limstyrke i forhold til vores 
standard tape og er velegnet til mere krævende opgaver.
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TZe Flexi ID tape: Designet til at vikle rundt om buede 
overflader med lille diameter, såsom strømkabler, ledninger og 
rør. Den er også velegnet, hvor labelen skal klæbe til sig selv 
(flag). 
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TZe sikkerhedstape:  Denne tape har en speciel lim, som 
afslører pilfingre. Et sikkerhedsmønster kommer frem, hvis man 
forsøger at fjerne labelen. 

G
la

t

● ▲ X X

S
tr

uk
tu

re
re

t

X X X X

HSe krympeflextape: En ikke-klæbende løsning til tydelig, 
tætsiddende opmærkning af dine ledninger og kabler. 
Krympeflextapen påsættes inden tilslutning. Brug derefter en 
varmepistol til at fæstne tapen permanent.

Fås til mange forskellige kabeldiametre. 
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● Anbefales   ▲ Acceptabel   X Anbefales ikke

3,5 mm 6 mm
※5,8 mm

9 mm
※8,8 mm

12 mm
※11,7 mm

18 mm
※17,7 mm

24 mm
※23,6 mm

Standard lamineret - 8 m
TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151

TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

 Fluorescerende lamineret - 5 m
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Mat lamineret - 8 m
TZe-M31

 Metallic lamineret - 8 m
TZe-M931 TZe-M951

 Ulamineret - 8 m
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexi ID lamineret - 8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651

 Ekstra klæbende lamineret - 8 m
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Stoftape - 3 m
TZe-FA3 TZe-FA4B

 Sikkerhedstape - 8 m
TZe-SE4

Krympeflextape - 1,5 m*
HSe-211※ HSe-221※ HSe-231※ HSe-241※ HSe-251※

Anbefalet 
kabeldiameter Ø 1,7 mm til  3,2 mm Ø 2,6 mm til 5,1 mm Ø 3,6 mm til 7,0 mm Ø 5,4 mm til 10,6 mm Ø 7,3 mm til 14,3 mm

*PT-E300VP / PT-E550WVP



PT-E100VP PT-E300VP PT-E550WVP

Hardware

Maskinstørrelse (mm) 110(b) x 207(h) x 59(d) mm 133(b) x 220(h) x 69(d) mm 126(b) x 250(h) x 94(d) mm

Maskinvægt 390 g 740 g 1,05 kg

Tapestørrelse TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12 mm TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
HSe-tape: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7 mm

TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 24 mm
HSe-tape:  5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm

Printopløsning 180 dpi 180 dpi Maks. 180 x 380 dpi ved PC-tilslutning

Maks. printhøjde 9,0 mm 15,8 mm 18 mm

Maks. printhastighed 20 mm/sek. 20 mm/sek. 30 mm/sek.

Knivtype Manual: skærebladsmekanisme Manual: saksemekanisme Auto: 
Fuld klip: saksemekanisme
Halv klip: skærebladsmekanisme

Tastaturtype ABC med numerisk tastatur QWERTY med numerisk tastatur

LCD-display 16 tegn x 1 linje 16 tegn x 3 linjer med baggrundslys 16 tegn x 3 linjer med baggrundslys

Print udskriftsvisning Ja Ja Ja

Tekstbuffer Maks. 80 tegn Maks. 200 tegn Maks. 1500 tegn

Labelhukommelse 9 hukommelsessteder 50 hukommelsessteder 99 hukommelsessteder

Strømforsyning 6 x AAA (LR03/HR03) batterier (med-
følger ikke) / AC-adapter (medfølger)

Lithium-ion batteri (medfølger) / AC-adapter (medfølger) 6 x AA (LR6/HR6) 
batterier (medfølger ikke)

Indbygget software

Indbyggede fonte 1 7 14

Indbyggede symboler 168 384 384

Tegnstørrelser 3 (Stor, Mellem, Lille) 7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pkt.) 8: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 pkt.)

Stilarter 9 10 10

Rammer 1 8 8

Maks. antal linjer 2 5 7

Vandret justering Venstre Venstre/Centreret/Højre/Justeret

Indstilling af 
tapelængde

Ja (30-300 mm)
(afhænger af labeltype-indstilling)

Ja (25-300 mm)
(afhænger af labeltype-indstilling)

Ja (10-999 mm)
(afhænger af labeltype-indstilling)

Indstilling af tapemargin 1. Fuld
2. Halv
3. Smal
4. Kædeprint

1. Lille margin
2. Stor margin
3. Kæde
4. Ingen klip

1. Fuld: Nej / Halv:: Ja
2. Fuld: Ja / Halv:: Ja
3. Fuld: Nej / Halv:: Nej
4. Fuld: Ja / Halv:: Nej
5. Fuld: Nej / Halv:: Ja + Kæde
6. Fuld: Ja / Halv:: Ja + Kæde
7. Fuld: Nej / Halv:: Nej + Kæde
8. Fuld: Ja / Halv:: Nej + Kæde
9. Specialtape

Specielle labelfunktioner

 -->Funktionstaster 1. Frontplade / 2. Kabelomvikling /  
3. Kabelflag 

1. Generelt / 2. Stregkode / 3. Frontplade / 4. Kabelomvikling / 5. Kabelflag /  
6. Koblingspanel / 7. Hulningsblok

Automatisk nummerering N/A Ja (1-50) Ja (1-50)

Lodret print Ja Ja Ja

Stregkoder N/A 1. Generelt / 2. Stregkode / 3. Frontplade / 4. Kabelomvikling / 5. Kabelflag /  
6. Koblingspanel / 7. Hulningsblok

Kopiprint (gentaget) Ja (1-9) Ja (1-50) Ja (1-99)

Autosluk Ja Ja Ja

Ændring af enhed Ja (inch/mm) Ja (inch/mm) Ja (inch/mm)

Ændring af sprog 20 sprog: (engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, tjekkisk, 
polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, kroatisk, tyrkisk, brasiliansk portugisisk)

Læs mere på www.brother.dk

Specifikationer


