
Echipamente de 
etichetat profesionale
PT-E100VP | E300VP | E550WVP



P-touch 7100VP

Echipamente de 
etichetat profesionale
PT-E100VP | E300VP | E550WVP



Crearea de etichete 
personalizate oferă patru 
avantaje competitive 
profesioniștilor din domeniile 
instalării rețelelor electrice, 
de cablu, audio video și 
sistemelor de securitate:

 1  Instalare profesională
Fie că instalezi un nou sistem de date, 
îți upgradezi rețeaua de calculatoare, 
recablezi o instalație electrică existentă sau 
instalezi una într-o construcție nouă, știm  
că marcarea clară a cablurilor electrice și 
de rețea, a echipamentelor, a capacelor 
pentru prize, a traseelor de cablu,  a 
întrerupătoarelor și prizelor este esențială.
Cu gama noastră de echipamente 
poți adăuga valoare serviciilor tale și îți 
poți impresiona clienții cu o instalație 
profesională și  de calitate creând etichete 
rezistente și lizibile care conțin simboluri 
specifice și chiar logo-ul companiei tale.

 2  Întreținere facilă
Reduceți timpul necesar diagnosticării 
erorilor utilizând etichetarea cu Brother 
P-Touch. Reduceți costurile datorită 
eficienței crescute în mutarea, adăugarea și 
schimbarea cablurilor; executați lucrări mai 
rapid și fiți mai productivi.

 3  Ușurință în operare
Clienții dumneavoastră vor recepționa o 
lucrare ușor de utilizat. Cu aparatele de 
etichetat Brother P-Touch vor identifica mai 
ușor cablurile electrice și de date, porturile 
și regletele de rețea și restul componentelor 
sistemului, aceasta va elimina problemele 
costisitoare cauzate de etichetare de mână, 
incompletă sau inexistentă.

 4  Siguranță
Folosiți etichetarea completă și detaliată 
pentru avertizarea utilizatorilor și colegilor 
asupra pericolelor. Puteți utiliza benzi mai 
late și în culori flourescente pentru siguranța 
și manevrarea recipientelor, semnalizarea 
mediilor periculoare.

P-touch E100VPNevoia de a eticheta

Aparate de etichetat ușor de 
folosit

Aparatul premiat PT-E100VP este introducerea 
ideală în etichetarea profesională. Ușor și rezistent, 
acesta vă permite crearea simplă a celor mai 
uzuale tipuri de etichete.

Creat pentru uz general, este perfect pentru 
etichetarea la locul execuției, marcarea regletelor și 
a cablurilor electrice sau de date.

Specificații P-touch E100VP:

•  Taste dedicate pentru etichetare de cabluri, reglete sau alte 
utilizări

• Tipărire în serie până la 9 etichete

• Ecran LCD ușor de citit

• Tipărire pe 2 rânduri

•  168 de simboluri (inclusiv electric, telecomunicații, audio video, 
avertizare)

• Sistem facil de tăiere manuală încorporat

• Tipărire rapidă - până la 20 mm/sec

• Tipărire pe 4 dimensiuni de bandă - de la 3,5 mm la 12 mm

Kit-ul P-Touch E100VP include:
•	  Bandă puternic adeziva de 

8m/12mm negru pe galben
•	 Adaptor AC

•	 Cutie portabilă

Securitate

Audiovizual

Telecomunicații

Electric



P-touch E550WVPP-touch E300VP

Aparat profesional de etichetat 
cu acumulator

PT-E300VP este o unealtă indispensabilă pentru 
toți electricienii și instalatorii de cablu de date. 
Este dotat cu taste rapide, ecran iluminat și 
tastatură QWERTY pentru a eticheta orice 
rețea rapid și profesional. Este perfect pentru 
identificarea conductelor, tablourilor electrice și 
panourilor, marcarea cablurilor, tipărirea codurilor 
de bare și a oricărei componente din rețea.

Posibilitați multiple de alimentare - Baterii AA, 
adaptor de priză și acumulator Li-ion - pentru 
reîncărcare din mers.

Specificații PT-E300VP:

• Tastatură QWERTY pentru tastare rapidă

• Tipărește etichete termocontractabile clare

• Tipărește coduri de bare

• Tipărire în serie până la 50 etichete

•  Taste dedicate pentru etichetare de cabluri, reglete  
sau alte utilizări

• Ecranul LCD iluminat vă permite să tipăriți în zone întunecate

• Tipărire pe 5 rânduri

•  384 simboluri (inclusiv electric, telecomunicații, audio video, 
avertizare)

•  Sistem de tăiere manuală a etichetelor încorporat, cu putere 
mare, cu funcție de tăiere/lipire pentru eliminarea pierderilor.          
Nu sunt necesare foarfece!

• Tipărire rapidă - până la 20 mm/sec

• Tipărește pe 5 dimensiuni de bandă - de la 3,5 mm la 18 mm

Echipament de etichetat 
profesional cu conectare la 
PC și Wi-Fi
Versatilul PT-E550WVP reunește etichetarea în 
interior cu cea în condiții de șantier, aceasta  
făcându-l ideal pentru electricienii și instalatorii 
profesioniști care au nevoie de etichetare avansată  
cu portabilitate maximă.

Specificațiile modelui PT-E300VP plus:

•		Conectare	la	PC	prin	cablu	USB.

•		Creați-vă	propriile	machete	de	etichete	și	adăugați-
vă propriile simboluri sau aplicați logo-ul companiei 
dumneavoastră utilizând software-ul furnizat.

•		Descărcați	și	arhivați	etichete	personalizate	și	baze	
de date din PC pentru a transpune în practică 
proiectul de instalare deja realizat.

•		Sistem	de	tăiere	automat,	robust,	cu	setare	de	
tăiere completă sau jumătate a etichetelor de 
lungimi diferite, ce reduce pierderile și păstrează 
ordinea etichetelor tipărite în serie.

•	Tipărire	rapidă	-	până	la	30mm/sec

•	Tipărește	pe	6	dimensiuni	de	bandă	-													
   de la 3,5  mm la 24 mm 

Conexiunea Wi-Fi încorporată permite instalatorilor din 
teren să creeze, să modifice și să tipărească etichete 
wireless, dintr-un smartphone, direct la lucrare.

Vă puteți conecta cu dispozitivul mobil la PT-550WVP 
fără acces wireless.

Aplicațiile Brother iPrint&Label și Mobile Cable Label 
Tool permit instalatorilor să aleagă dintr-o serie de 
etichete predefinite și să adauge imagini. Aplicația 
Mobile Transfer Express permite instalatorilor să 
încarce fișiere dintr-un e-mail sau stocate în Cloud și 
să le transfere în memoria echipamentului. Pentru a 
descărca aplicații gratuite Brother accesați App store 
sau Google Play.

Kit-ul P-Touch E300VP include:
•	  Bandă puternic adezivă de 

8m/18mm negru pe galben 

•	Acumulator Li-ion

•	Adaptor AC
•	Șnur pentru mână
•	Cutie portabilă

Kit-ul P-touch E550WVP include:
•	  Bandă puternic adezivă de 

8m/24mm negru pe galben

•	Bandă	flexibilă	ID	8m/12mm		
    negru pe alb

•	Acumulator Li-ion

•	Adaptor AC

•	Șnur de mână 

•	Mini-cablu	USB

•	CD	cu	software

•	Cutie portabilă



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

Caracteristici speciale pentru electricieni, instalatori de cablu și alte tipuri de 
instalatori profesioniști

Creare facilă a etichetelor
Creare fără ezitare cu tastele pentru etichete 
speciale - obțineți eticheta potrivită de fiecare dată.

Ecran LCD iluminat, 
ușor de citit

Numerotare automată
Funcție integrată pentru 
tipărirea ușoară și rapidă 
a etichetelor în serie 
numerică sau alfabetică.
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* Este necesară conectare la PC

 Cerințe sistem

 Interfață PC -	USB	2.0 

  Sisteme de operare - Windows Vista®

 Windows® 7/ Windows®	8/Mac	OS	X	v10.6.8-10.8.x

 Fonturi - toate fonturile TrueType instalate

 Formate imagine - JPG, BMP, TIFF și alte formate uzuale 

 Cod de bare -	21	de	protocoale,	inclusiv	coduri	1D/2D  

 Baze de date - Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Imprimare pe etichete termocontractabile

Simboluri
384 simboluri (inclusiv 
electric, telecom, 
audio video, avertizare) 
în standard pentru 
ambele modele

Specificații P-touch P-touch 
E100VP

P-touch 
E300VP

P-touch 
E550WVP

Adaptor AC și cutie portabilă incluse ✓ ✓ ✓

Permite utilizarea bateriilor alcaline standard ✓ ✓ ✓

Sistem de schimbare rapidă a etichetelor ✓ ✓ ✓

Salvarea în memorie a etichetelor preferate ✓ ✓ ✓

Introducerea rapidă a numerelor cu ajutorul tastaturii speciale ✓ ✓ ✓

Gamă de bază de simboluri industriale ✓ ✓ ✓

Taste speciale pentru tipurile de etichete cele mai utilizate ✓ ✓ ✓

Funcție de rotire a textului pentru înfășurarea pe cabluri ✓ ✓ ✓

Imprimare pe etichete termocontractabile ✓ ✓

Imprimarea de etichete cu cod de bare ✓ ✓

Gamă extinsă de simboluri industriale ✓ ✓

Cadru protector din cauciuc ✓ ✓

Sistem de tăiere avansat pentru etichete de mărimea necesară ✓ ✓

Ecran LCD iluminat ușor de citit ✓ ✓

Taste speciale pentru tipurile de etichete cele mai utilizate ✓ ✓

Șnur pentru încheietură - asigură mâini libere ✓ ✓

Acumulator Li-ion inclus ✓ ✓

Imprimă etichete cu lățime de până la 24mm ✓

Pachetul standard include două benzi de etichete ✓

Port USB încorporat și livrat cu cablu USB* ✓

Stocarea în memorie a logo-ului companiei sau imagini* ✓

Crearea de șabloane pentru realizarea mai rapidă a etichetelor ✓



Testate în condiții extremeEtichete rezistente

Avantajele etichetelor Brother P-touch:
1. Suportul	pentru	etichete	ușor	de	îndepărtat

2. Rezistență - eticheta se lipește și rămâne fixată ferm

3. Crearea rapidă a etichetelor potrivite fiecărei aplicații (suprafețe fine sau cu asperități, plate sau 
curbate) - pentru toate mărimile, caracteristicile și materialele cerute: coduri de bare de înaltă 
calitate pentru inventarul bunurilor, marcaj pentru cabluri și trasee de cabluri, etichete pentru tablouri 
electrice, patch-panel-uri și alte instalații.

4. Rezistente la variația condițiilor de mediu

5. Lizibile -rezistente la praf și zgârieturi

6.	 Casete interschimbabile

De ce sunt mai rezistente etichetele laminate Brother P-touch?
Spre	deosebire	de	etichetele	obișnuite,	benzile	TZe	laminate	Brother	P-touch	conțin	6	straturi	de	
material, rezultând o etichetă subțire și foarte puternică. Caracterele sunt create cu cerneală transferată 
termic și izolată între două straturi protectoare de PET (peliculă de polietilenă). Rezultatul este o etichetă 
foarte rezistentă chiar și în cele mai dure condiții.

Cele 6 straturi diferite din benzile TZe laminate le fac extrem de rezistente

Suntem	siguri	de	rezistența	etichetelor	noastre	pentru	că	le-am	testat	în	condiții	extreme,	rezistență	la	
abraziune, variații de temperaturi, substanțe  chimice și lumină solară. Rezultatele demonstrează că 
etichetele laminate Brother P-touch surclasează etichetele concurente, rămânând lizibile și fixate, așa 
încât puteți fi siguri de etichetele noastre de calitate profesională create să reziste. Utilizând etichetarea 
profesională	Brother	P-touch	cu	benzile	TZe	nu	veți	fi	nevoiți	să	irosiți	timp	cu	reetichetarea	mai	târziu.

Laminarea oferă un 
strat suplimentar de 
protecție pentru ca 
etichetele să rămână 
lizibile

Rezistente la 
temperaturi de la 
-80ºC până la 150ºC

Rezistente la 
expunerea la raze 
ultraviolete, deci nu 
se vor decolora

Aderență puternică 
la o gamă largă de 
suprafețe pentru ca 
etichetele să nu se 
desprindă

Rezistente la 
abraziunie, nu se 
zgârie ușor

Rezistente la o gamă 
largă de agenți 
chimici

Rezistente la apă, nu 
se șterg

strat protector (PET)
adeziv (acrilic)
strat color bază (PET)
adeziv (acrilic)
hârtie suport
inscripție



BenziBenzi pentru orice tip de lucrare

Casetele de benzi TZe  sunt disponibile în multe variante de 
lățimi, culori și materiale. 
Creați	eticheta	perfectă	de	fiecare	dată.	Schimbarea	casetei	se	face	rapid	și	ușor.	Deschideți	capacul	
casetei,	îndepărtați	caseta	TZe	sau	HSe,	introduceți	noua	casetă		și	închide	capacul.	Aparatul	de	
etichetat detectează automat lățimea benzii, iar textul va fi imprimat la mărimea corectă. 

Alegerea	benzii	de	etichete	potrivite	proiectului	tău	este	esențială.	De	aceea,	Brother	are	o	gamă	largă	de	
benzi special create pentru diverse aplicații. Utilizând procesul nostru unic de laminare și adezivii special 
creați,  puteți fi siguri că etichetele dumneavoastră vor rezista în cele mai dificile condiții, an după an.
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Benzile TZe laminate: Spre	deosebire	de	etichetele	obișnuite,	
tehnologia noastră unică de bandă laminată vă asigură că textul 
e protejat între stratul super-transparent de polietilenă și stratul 
cu bază durabilă. Asta face ca etichetele noastre să fie foarte 
rezistente la lichide, abraziune, variații de temperatură, agenți  
chimici și lumină solară.  

Fi
nă ● ▲ ▲ ▲

C
u 
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ri
tă

ți

▲ ▲ ▲ ▲

Benzile TZe puternic adezive: Benzile noastre cu adeziv 
puternic demonstrează o rezistență cu 50% mai mare în medie 
față de banda noastră standard, și sunt mai potrivite pentru 
aplicații mai solicitante.

Fi
nă ● ● ▲ ▲
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ri
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● ● ▲ ▲

Benzile ID flexibile TZe: Create pentru înfășurare pe suprafețe 
curbe cu diametru mic, cum ar fi cablurile electrice sau de date, 
și sunt perfecte pentru lipirea de ele însele (steag).

Fi
nă ● ● ● ●
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▲ ▲ ● ●

Benzile TZe de securitate: Această bandă are un adeziv 
martor. În cazul dezlipirii, lasă în urmă un tipar evident. Fi

nă ● ▲ X X

C
u 

as
pe

ri
tă

ți

X X X X

Tuburile HSe termoretractabile: Soluția	non-adezivă	pentru	
identificarea clară a cablurilor prin prinderea fermă pe acestea. 
Aplicați înainte de conectare - apoi utilizați un pistol cu aer cald 
pentru fixare permanentă.

Disponibil	pentru	cabluri	de	diametre	variate.

Fi
nă X X X ●

C
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as
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ri
tă

ți

X X X ●

● Recomandat   ▲ Acceptat   X Nu este recomandat

3.5 mm 6 mm
※5.8mm

9 mm
※8.8mm

12 mm
※11.7mm

18 mm
※17.7mm

24 mm
※23.6mm

 Laminate standard - 8m
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

 Laminate fluorescente - 5m
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Laminată mată - 8m
TZe-M31

 Laminate metalic - 8m
TZe-M931 TZe-M951

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

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

 Laminate puternic adezive - 8m
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

 Textile - 3m
TZe-FA3 TZe-FA4B

 Laminate de siguranță - 8m
TZe-SE4

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

Diametrul recomandat 
al cablului Ø1.7mm to 3.2mm Ø2.6mm to 5.1mm Ø3.6mm to 7.0mm Ø5.4mm to 10.6mm Ø7.3mm to 14.3mm

*PT-E300VP / PT-E550WVP



PT-E100VP PT-E300VP PT-E550WVP

Echipament

Dimensiuni (mm) 110(w) x 207(h) x 59(d) mm 133(w) x 220(h) x 69(d) mm 126(w) x 250(h) x 94(d) mm

Greutate depozitare 390g 740g 1.05kg

Dimensiune bandă TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
Hse tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7

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

Rezoluție imprimare 180 dpi 180 dpi Max 180x360 dpi cu conectare la PC

Înălțime maximă 9.0 mm 15.8mm 18mm

Viteză maximă 20mm’/sec 20mm ‘/sec 30mm’/sec

Sistem tăiere Manual: mecanism cu lamă Manual: mecanism foarfecă Auto:
tăiere până la capăt: mecanism foarfecă
tăiere la jumatate: mecanism cu lamă

Tip tastatură ABC cu tastatură numerică QWERTY cu tastatură numerică

Ecran LCD 16 caractere x 1 linie Iluminat 15 caractere x 3 linii Iluminat 16 caractere x 3 linii

Previzualizare Da (Previzualizare reală) Da (Previzualizare reală) Da (Previzualizare reală)

Buffer de text Max. 80 caractere Max. 200 caractere Max. 1500 caractere

Memorie etichete 9 locații memorie 50 locații memorie 99 locații memorie

Alimentare 6 x baterii alcaline AAA (LR03/HR03) 
(nu sunt oferite) / Adaptor AC (inclus)

Baterie Litiu-ion (inclusă) / Adaptor AC (inclus); 6 x baterii alcaline AA (LR6/HR6) 
(nu sunt incluse)

Software încorporat

Fonturi incluse 1 7 14

Simboluri incluse 168 384 384

Mărime caracter 3 (mare, mediu, mic) 7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt) 8: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 pt)

Stil font 9 10 10

Cadre 1 8 8

Număr maxim linii 2 5 7

Aliniere orizontală Stânga Stânga/ Centru/ Dreapta/ Justify

Setare lungime bandă DA (30-300 mm)
(în funcție de setarea tipului de bandă)

DA (25-300 mm)
(în funcție de setarea tipului de bandă)

DA (10-999 mm)
(în funcție de setarea tipului de bandă)

Setare margine bandă 1. Întreagă
2. Jumătate
3. Îngustă
4. Imprimare serie

1. Margine lată
2. Margine îngustă
3. Serie
4. Fără tăiere

1. Întreagă: NU/ Jumătate: DA
2. Întreagă: DA/ Jumătate: DA
3. Întreagă: NU/ Jumătate: NU
4. Întreagă: DA/ Jumătate: NU
5. Întreagă: NU / Jumătate: DA + Serie
6. Întreagă: DA/ Jumătate: DA + Serie
7. Întreagă NU/ Jumatate: NU + Serie
8. Întreagă: DA/ Jumătate: NU + Serie
9. Bandă specială

Funcții etichetare profesională 

 --> Taste dedicate/ tip 
etichetă

1. Ramă / 2. Înfășurare cablu / 3. 
Steguleț cablu

1.General / 2.Cod bare / 3.Ramă / 4. Înfășurare cablu / 5. Steag cablu /  
6. Patch Panel / 7.Mănunchi 

Numerotare automată N/A DA (1-50) DA (1-50)

Imprimare verticală DA DA DA

Creare cod bare N/A DA: (CODE39, CODE128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, 
GS1-128/UCC/EAN128)

Copiere (repetă) imprimare DA (1-9) DA (1-50) DA (1-99)

Oprire alimentare DA DA DA

Schimbare unitate DA (inch/mm) DA(inch/mm) DA (inch/mm)

Schimbare limbă 20 limbi: (Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Portugheză, Italiană,  Olandeză, Daneză, Norvegiană, Suedeză, 
Finlandeză, Maghiară, Cehă, Poloneză, Română, Slovenă, Slovacă, Croată, Turcă)

Informații detaliate puteți găsi pe site-ul www.brother.roh

Specificații


