
E550WVP

Industrieel PC beletteringsysteem 
met Wi-Fi 

Ontwerp duurzame labels voor elektrische 
installaties of datacommunicatiesystemen 
met de eenvoudig te gebruiken labelfuncties, 
het meegeleverde softwarepakket of direct 
vanaf uw smartphone of tablet via de 
Brother kabellabel app. 

- Groot verlicht grafisch display

-  Geavanceerd snijmechanisme voor handig te strippen 
labels. 

-  Inclusief 2 tapecassettes, AC adapter, oplaadbare batterij,  
USB kabel, polsband en draagkoffer.

- Print labels met een breedte van 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24  mm.

www.brother.eu



E550WVP

“Duidelijke identificatie en veiligheidsignalering 
zijn zeer belangrijk in onze branche. Het 

printen van duurzame labels,  
zowel stand-alone als vanaf mijn laptop  

of smartphone, geeft ons de mogelijkheid  
om elke klus verantwoord af te werken ”



Groot verlicht grafisch LCD scherm.
Bekijk vooraf uw label op het LCD scherm  
voordat u deze afdrukt.

P-touch E550WVP
Voor elektriciens, datacom, telecom en beveiligingsinstallateurs is het essentieel dat kabels, leidingen, 
schakelaars en stopcontacten duidelijk te onderscheiden zijn door middel van slijtvaste en duurzame labels. Met 
de Brother P-touch E550WVP maakt u labels die geschikt zijn voor de ANS/EIA/TIA-606A/B standaard en die 
voldoen aan de UL-969 normen. 

Print labels van 3,5 tot 24 mm breed.
Print labels in verschillende breedtes geschikt  
voor elke plek en toepassing.

Automatisch snijmechanisme
Met een functie voor het half insnijden 

van labels zodat deze handig te  
strippen zijn.

Sjablonen overbrengen  
en printen.

Upload labels vanaf uw PC en print deze 
op locatie.

USB en Wi-Fi.
Draadloos printen vanaf uw PC of 

mobiele apparaat.

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

Speciale functietoetsen.
Creëer snel en eenvoudig labels voor 

frontplaat, kabelvlag, kabelwikkel, 
patchpaneel en bedradingsblokken.

Gelamineerde P-touch labels - ontworpen voor duurzaamheid
Brother P-touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De 
thermische 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.

Opeenvolgende nummering.
Labels printen met een opvolgende reeks 
van cijfers of letters.
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•  Krimpkabels

•  Permanent

•  Duurzaam

Flexible-ID Tape
Voor gebruik op gebogen oppervlakken.

Sterk klevende tape
Voor gebruik op ongelijke, ruwe oppervlakken.

Krimpkous
Voor gebruik op draden en kabels

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

•  Markeren van kabels en draden

•  Scherp gebogen oppervlakken

•  Cilindrische oppervlakken

•  Gelakt metaal

•  Poeder-gecoate oppervlakken

•  Bedieningspanelen

Algemeen
Display 3 regels van 16 karakters, verlicht grafische LCD display met 

afdrukvoorbeeld

Interfaces USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Printsnelheid 30 mm/seconde (maximale printsnelheid)

Maximale tapebreedte 24 mm

Maximale printhoogte 18 mm

Snijmechanisme Automatisch snijmechansime die het label ofwel volledig of slechts 

gedeeltelijk doorsnijdt 

Batterij type BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij  (meegeleverd) 

6x AA alkaline / oplaadbare batterijen  

(LR6/HR6 - niet meegeleverd)

Labels ontwerpen
Specifieke labelfuncties Algemeen | kabelwikkel | kabelvlag  |  frontpaneel  |  krimpkous |  

patchpanel  |  bedradingsblok 

Nummering (automatisch)

Lettertypen 14 lettertypen | 9 stijlen | tekengrootte 6-48

Max. aantal regels 7 (op 24 mm tapecassette)

Maximale tekstblokken 99

Symbolen 384

Kaders 7

Barcodes 9 protocollen

Automatisch nummeren 1-99

Herhaald printen 1-99

Verticaal printen Ja

Tekst roteren Eenmalig roteren | roteren en herhalen

Geheugen
Maximaal aantal tekens 
per label

1500

Labelgeheugen locaties 99

PC software algemene functies
Ondersteunde 
besturingssystemen

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8  

Mac OS X 10.6 - 10.9

Kabellabel assistent Ja

Lettertypes Alle geïnstalleerde True Type-lettertypes

Tekenstijlen 12

Import van afbeeldingen JPG, BMP, TIFF en andere populaire bestandstypen

Schermopname Ja

Kaders 154

Barcodes 21 protocollen waaronder 1D/2D barcodes

Inhoud verpakking
PT-E550WVP belettingsysteem 

24 mm zwart op geel sterk klevende tapecassette (8 m)

12 mm zwart op wit flexibele ID tape (8 m) 

Li-ion oplaadbare batterij 

AC adapter 

CD-ROM met labeldesign-software en printer driver 

USB-kabel, polsband en gebruikershandleiding 

Soort tape | tapebreedten TZe tapecassettes |  3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm  

HSe krimpkous tape | 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm

Optionele accessoires
Batterijen BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij

AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)

AC adapter AD-E001 AC adapter

Afmeting en gewicht
PT-E550WVP BxHxD: 126 mm x 250 mm x 94 mm ¦ 1,05 kg

Technische specificaties

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

Verbruiksartikelen


