
E300VP

Industrieel beletteringsysteem 

Dankzij de zeer gespecialiseerde 
functies creëert u zelf professionele, 
duurzame, gelamineerde labels voor 
kabels, frontpanelen, elektrische 
apparaten datanetwerken en andere 
installaties. 

- Groot en verlicht grafisch scherm

- Specifieke functietoetsen om de meest voorkomende  
 labeltypes te creëren

- Inclusief tapecassette, AC adapter en een handige 
 draagkoffer
- Print labels van 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm breed

www.brother.nl

Krimpkous

Voor gebruik op draden en kabels

• Bekabeling
• Bedrading 
• Leidingen

Ingebouwde lettertypes    7
Ingebouwde symbolen 384
Karakter afmeting       7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
Karakter breedte             3 breedtes: (groot, medium, gecomprimeerd)
Letterstijlen                 9
Kaders         7
Onderstrepen    Ja
Max. aantal regels  Max. 5 regels
Horizontaal uitlijnen     Automatische lengte labels: links uitgelijnd
 Vooraf ingestelde lengte labels: gecentreerd
Vooringestelde formaten
(auto format)  Nee
Tape lengte instellen    Ja (25-300 mm)
Tape marge instellingen    Geen, smal, half, volledig, ketting afdruk
Tab functie                     Nee
Speciale label functies          Kabelwikkel, kabelvlag, frontpaneel, opeenvolgende 
 nummering, patchpanel, punchblock
Automatisch nummeren   Ja
Gespiegeld afdrukken        Nee
Verticaal printen               Ja
herhaald printen   Ja, (1-50)
Ondersteunde barcodes (CODE39, CODE128, EAN13, EAN8, ITF: 2/5,  
 UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128))
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)



De P-Touch E300VP zorgt ervoor dat  
uw werkzaamheden professioneel  
gelabeld en afgewerkt worden.

E300VP



Frontpanelen

Label stopcontacten, netwerkpunten  
en frontpanelen van telefoonaansluitingen.

P-touch E300VP

Het lichtgewicht P-touch E300VP beletteringsysteem is een onmisbaar hulpmiddel voor elektriciens en netwerkinstallateurs. 
Dit model wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ion batterij en AC adapter in een stevige draagkoffer. Het grote LCD 
scherm, het overzichtelijke toetsenbord uitgevoerd in PC-stijl en de specifieke functietoetsen zijn speciaal ontworpen zodat 
u snel en eenvoudig professionele, industriële labels kunt creëren. Dankzij de hoge kwaliteit van de gelamineerde en zeer 
duurzame labels laat u na elke opdracht een professionele indruk achter. 

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.

Print labels van 3,5 tot 18 mm breed 
Print labels in verschillende breedtes 
van 3,5 tot 18 mm, geschikt voor elke  
plek en toepassing.

Groot verlicht grafisch LCD scherm

Bekijk eerst een voorbeeld van gebruikte  
symbolen en het label voordat deze  

geprint wordt.

Opeenvolgende nummering

Labels printen met een opvolgende 
reeks van cijfers of letters.

384 ingebouwde symbolen

Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-, 
netwerk-, beveiliging- en veiligheidsymbolen.

9 barcodeprotocollen

Inclusief barcodes voor beveiliging  
en veiligheid.

Kabelbinder / Kabelvlag

Snel te identificeren kabels met  
gemakkelijk te lezen labels.

Patchpanel

Creëer op maat gemaakte identificatie  
labels voor patchpanels en -kasten.



Meegeleverd

Hardware

 PT-E300 beletteringsysteem
 Lithium-ion batterij
 AC adapter
 18 mm zwart op gele, extra klevende, gelamineerde  
 tapecassette. (8 meter)
 Gebruikershandleiding
 Polsband
 Draagkoffer

Afmetingen (mm) 133 (w) x 220 (h) x 74 (d)
Gewicht 740 g
Tape formaten TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
Afdrukresolutie 180 dpi
Max. printhoogte 15.8 mm
Max. printsnelheid 20 mm/sec
Snijmechanisme Handmatig met ingebouwd snijmechanisme
Toetsenbord PC-stijl met numeriek toetsenboord
Aantal toetsen 64 toetsen
LCD display 16 tekens x 3
Verlicht LCD scherm Ja
Afmeting LCD scherm 67mm x 40mm
Afdrukvoorbeeld  Ja
Tekstbuffer Max. 200 karakters
Label geheugen 50 geheugenlocaties maximaal 2400 tekens
Voeding Lithium-ion batterij (meegeleverd)
 AC adapter (meegeleverd)
 6 x AA (LR6/HR6) alkaline batterijen  
 (niet meegeleverd)

Technische specificatie

Ingebouwde software

Speciale tape cassettes
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.

Krimpkous

Voor gebruik op draden en kabels

• Markeren van kabels en draden

• Scherp gebogen oppervlakken

• Cilindrische oppervlakken

• Gelakt metaal

• Poeder-gecoate oppervlakken

• Bedieningspanelen

• Bekabeling
• Bedrading 
• Leidingen

Contact:

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