
E100VP

Industrieel beletteringsysteem 

Creëer professionele, duurzame, 
gelamineerde labels voor kabels, 
frontpanelen, elektrische apparaten, 
datanetwerken en andere installaties. 

- Specifieke functies voor het creëren van de  

 meest voorkomende labeltypen.

- 168 symbolen, inclusief veel gebruikte elektra-  

 en netwerksymbolen

- Inclusief tapecassette, AC adapter en handige draagkoffer

- Print labels van 3.5, 6, 9 en 12 mm breed

Ingebouwde lettertypes    1
Ingebouwde symbolen 168
Karakter afmeting       3
Karakter breedte             3 breedtes: (groot, medium, gecomprimeerd)
Letterstijlen                 9
Kaders         1
Onderstrepen    Ja
Max. aantal regels  2 regels
Horizontaal uitlijnen     Automatische lengte labels: links uitgelijnd
 Vooraf ingestelde lengte labels: gecentreerd
Vooringestelde formaten
(auto format)  Nee
Tape lengte instellen    Ja (30-300 mm)
Tape marge instellingen    Geen, smal, half, volledig, ketting afdruk
Tab functie                     Ja
Speciale label functies          Kabelwikkel, kabelvlag, frontpaneel en  
 opeenvolgende nummering
Automatisch nummeren   Ja
Gespiegeld afdrukken        Nee
Vericaal printen               Ja
Kopie (herhaald) printen   Ja (1-9)
Afdrukvoorbeeld                   Ja (grafische weergave)
Automatisch uitschakelen     Ja
Eenheid keuze         Ja (inch/mm)
Taal keuze 20 talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees,  
 Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins,  
 Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens,  
 Slowaaks, Kroatisch, Turks, Braziliaans Portugees)

www.brother.nl

Sterk klevende tape

Voor gebruik op ongelijke, ruwe oppervlakken.

• Gelakt metaal

• Poeder-gecoate oppervlakken

• Patchkasten

• Bedieningspanelen

• Fabrieksinstallaties

• Gereedschap en instrumenten



Geef uw werkzaamheden een  
professionele uitstraling met het  
P-touch E100VP beletteringsysteem. 

E100VP



Frontpanelen
Label stopcontacten,  

netwerkpunten en frontpanelen  
van telefoonaansluitingen.

P-touch E100VP
De lichtgewicht P-touch E100VP is een draagbaar, industrieel beletteringsysteem, waarmee u snel en eenvoudig veel 
voorkomende labeltypen kunt creëren. Dit model wordt geleverd in een handige draagkoffer, waarin tevens ruimte is voor 
de meegeleverde AC adapter en diverse tapecassettes. Binnen het ruime aanbod van TZe tapes, zijn er een aantal speciaal 
ontwikkeld voor elektriciens, installateurs en andere professionals, zoals de sterk klevende en flexibele ID tapes.

P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid
In tegenstelling tot gewone labels zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. 
Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermisch transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen 
(polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, 
chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een 
professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Snelheid 20mm / per seconde
Ieder label wordt binnen enkele  
seconden geprint.

Grafisch display
Afdrukvoorbeeld van het label 

bekijken, voordat deze  
geprint wordt.

Kabelwikkel 
Snelle identificatie van kabels  
dankzij duidelijke labels. 

Kabelvlag
Selecteer de juiste kabeldiameter  
om een label op maat af te drukken.

Opeenvolgende nummering
Labels printen met een opvolgende  

reeks van cijfers of letters.

Specifiek numeriek toetsenbord
Snel en handig voor het invoeren  

van numerieke labels.

168 ingebouwde symbolen
Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-, 
netwerk- en veiligheidsymbolen.



Contact:

Meegeleverd

Hardware

 PT-E100 beletteringsysteem
 AC adapter
 12 mm zwart op gele, extra klevende, gelamineerde  
 tapecassette. (8 meter)
 Gebruikershandleiding
 Draagkoffer 

Afmetingen (mm) BxHxD: 110 x 207 x 59 mm
Gewicht                              390 g
Tape formaten                           TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm
Afdrukresolutie 180 dpi
Max. printhoogte                       9,0 mm
Max. printsnelheid                   20 mm/sec
Snijmechanisme    Handmatig met ingebouwd snijmechanisme
Toetsenbord              ABC met numeriek toetsenblok
Aantal toetsen   54 toetsen
LCD display                             16 tekens x 1 grafische regel 
LCD afmeting          58 mm x 22 mm
Afdrukvoorbeeld    Ja
Tekstbuffer            MAX. 80 karakters
Label geheugen                   720 tekens (9 labels van 80 karakters)
Voeding                    6 x AAA (LR03) alkaline batterijen (niet meegeleverd)
              AC adapter (meegeleverd)

Technische specificatie

Ingebouwde software

Ingebouwde lettertypes    1
Ingebouwde symbolen 168
Karakter afmeting       3
Karakter breedte             3 breedtes: (groot, medium, gecomprimeerd)
Letterstijlen                 9
Kaders         1
Onderstrepen    Ja
Max. aantal regels  2 regels
Horizontaal uitlijnen     Automatische lengte labels: links uitgelijnd
 Vooraf ingestelde lengte labels: gecentreerd
Vooringestelde formaten
(auto format)  Nee
Tape lengte instellen    Ja (30-300 mm)
Tape marge instellingen    Geen, smal, half, volledig, ketting afdruk
Tab functie                     Ja
Speciale label functies          Kabelwikkel, kabelvlag, frontpaneel en  
 opeenvolgende nummering
Automatisch nummeren   Ja
Gespiegeld afdrukken        Nee
Vericaal printen               Ja
Kopie (herhaald) printen   Ja (1-9)
Afdrukvoorbeeld                   Ja (grafische weergave)
Automatisch uitschakelen     Ja
Eenheid keuze         Ja (inch/mm)
Taal keuze 20 talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees,  
 Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins,  
 Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens,  
 Slowaaks, Kroatisch, Turks, Braziliaans Portugees)

Speciale tapecassettes
In aanvulling op het uitgebreide assortiment TZe tapes in verschillende kleuren en maten, zijn er speciale tapes 
ontwikkeld voor industrieel gebruik en specifieke labeltoepassingen.

Flexibele ID tape

Voor gebruik op gebogen oppervlakken.

Sterk klevende tape

Voor gebruik op ongelijke, ruwe oppervlakken.

• Markeren van kabels en draden

• Scherp gebogen oppervlakken

• Cilindrische oppervlakken

• PVC-buizen en leidingen

• Ronde staven en slangen

• Gelakt metaal

• Poeder-gecoate oppervlakken

• Patchkasten

• Bedieningspanelen

• Fabrieksinstallaties

• Gereedschap en instrumenten

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95


