E110

Rotulador Eletrônico
Proﬁssional

Crie e�quetas laminadas proﬁssionais e
duráveis para cabos, espelhos de tomada,
CFTV, unidades consumidoras e outras
instalações elétricas.

• Funções dedicadas para criar os �pos de
e�quetas mais comuns;
• 200 símbolos incluindo elétricos /
de comunicação de dados;
•

Inclui cartucho de ﬁta e adaptador AC;

•

Imprime e�quetas de 3,5, 6, 9 & 12mm.

www.brother.com.br

O rotulador PT-E110 e suas ﬁtas
de alta durabilidade ajudam a
garan�r a conformidade com os
requisitos de iden�ﬁcação dos
regulamentos de cabeamento.

E110

P-touch E110
Crie e�quetas em várias cores e larguras que duram por muitos anos com este rotulador de e�quetas proﬁssional.
Oferecendo funções dedicadas para agilizar e facilitar tarefas de rotulagem, o PT-E110 é uma ferramenta valiosa para
eletricistas, CFTV, Data Center e outras a�vidades proﬁssionais.

Velocidade de impressão
rápida de 20 mm/s

Display gráﬁco
Visualize facilmente os símbolos
e pré-visualize sua e�queta
antes da impressão.

Realiza o trabalho rapidamente imprimindo
cada e�queta em apenas alguns segundos.

Envolver cabos

Espelhos de tomada

Iden�ﬁque cabos rapidamente com e�quetas
fáceis de ler em diversos tamanhos.

E�quete tomadas, pontos de rede e
espelhos de extensão de telefones
para rápida iden�ﬁcação.

Numeração sequencial

Iden�ﬁcação de equipamentos

Mantenha os equipamentos de segurança
iden�ﬁcados de maneira proﬁssional

Imprima e�quetas contendo uma
sequência de números ou letras.

Teclado numérico dedicado

200 símbolos embu�dos

Acelera a entrada de e�quetas numéricas,
facilitando o trabalho.

Inclui símbolos comuns dos
segmentos elétrico, comunicação de
dados, AV, segurança e proteção.

E�quetas laminadas P-Touch - Projetadas para durar
As ﬁtas laminadas TZe P-touch Brother estão disponíveis em diversas cores, tamanhos e modelos.
A �nta de transferência térmica é colocada entre duas camadas protetoras de PET (ﬁlme de poliéster) deixando a ﬁta
resistente a diversos �pos de super�cie e condições extremas, como altas temperaturas (de -50º C até +120º C), produtos
químicos, líquidos, abrasão e luz solar.
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Laminadas

Resistentes a
temperaturas
extremas

Resistentes
à água

Não
desbotam

Resistentes
à abrasão

Resistentes
a produtos
químicos

Película de
proteção fácil
de destacar

Recursos / Especiﬁcações do PT-E110
Recursos do hardware

LCD gráﬁco de 16 caracteres com recurso de pré-visualização real
Alimentado por adaptador AC (fornecido)
Alimentado por 6 pilhas AAA (alcalinas LR03 ou Ni-MH recarregáveis HR03) não inclusas
Teclado QWERTY similar ao de pc com teclado numérico dedicado

Impressão de e�quetas

Imprime e�quetas com até 12mm de largura
Imprime em 1 ou 2 linhas por e�queta
Altura máxima de impressão de 9 mm para e�quetas de fácil leitura
Comprimento máximo de e�queta de 300 mmm
180 dpi para textos ní�dos e legíveis
Rápida velocidade de impressão de 20 mm/s
Cortador manual de e�quetas embu�do

Design de e�quetas

Funções dedicadas para envolver cabos, bandeirola de cabos, espelhos de tomada e numeração sequencial
10 es�los de fontes, 3 tamanhos de caracteres e 3 larguras de caracteres
200 símbolos incluindo símbolos elétricos, de segurança, áudio/vídeo e de preoção
Adicione uma moldura ao redor das suas e�quetas quando necessário
9 locais de memória para armazenar e�quetas frequentemente u�lizadas
Numeração sequencial automá�ca para impressão rápida de números de iden�ﬁcação
Imprime até 9 cópias

Dimensões e pesos

111 mm (L) x 58 mm (P) x 204 mm (A) | 400g

Itens inclusos na caixa

Rotulador PT-E110
Adaptador AC
Cartucho de ﬁta Flexível ID preto sobre branco de 9 mm (8m)

Tipos de ﬁtas compa�veis

Cartuchos de ﬁta TZe: 3,5, 6, 9 e 12 mm

Acessórios opcionais
Adaptador AC AD-24ES
Cortador de ﬁta TC4
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