
E100VP

Märkmaskin för hantverkare 

Skapa professionella, hållbara, 
laminerade etiketter för kablar, 
elcentraler och andra el- och  
data installationer. 

- Funktioner för att skapa de vanligaste etikettyperna

- 168 symboler inklusive de vanligaste el-  
 och datasymboler

- Levereras med tape, nätadapter och väska

- Skriver 3.5, 6, 9, 12 mm bred tape

Följande ingår

Hårdvara

 PT-E100 märkmaskin
 Nätadapter
 12mm svart/gul extra stark laminerad tape (8m)
 Bruksanvisning
 Väska 

Mått (mm)                          110(b) x 207(h) x 59(d)
Vikt                               390g
Tapestorlekar            TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm
Utskriftsupplösning        180 dpi
Max. utskriftshöjd              9 mm
Max.utskriftshastigh  20mm / sek
Kniv                     Manuell: knivblad
Tangentbord             ABC med sifferknappar
Antal tangenter         54 knappar
LCD display                  16 tecken x 1 linje
LCD storlek                       58 mm x 22 mm
Förhandsgranskning           Ja
Antal tecken                      Max 80 tecken
Text minne                             720 tecken (9 platser x 80 tecken)
Drivs med            6 x AAA (LR03) alkaliska batterier 
 (medföljer inte) 
 AC adapter (ingår)

Tekniska specifikationer

Inbyggd programvara

Inbyggda teckensnitt            1 teckensnitt
Symboler                            168
Teckenstorlekar          3 storlekar
Teckenbredder           3 bredder (bred, medium, kondenserad)
Teckenstilar                9
Ramar                   1
Understrykning           Ja
Max. antal linjer          2 linjer
Horisontell justering         Automatiskt etikettlängd: vänsterjusterad 
 Fast etikettlängd: centrerad
Förinställt format (autoformat) Ingen
Tapelängd inställning            Ja (30 - 300 mm)
Tapemarginal inställning            Smal, halv, full, kedjeutskrift
Tabfunktion                     Ja
Speciella märknings funktioner   Kabel märkning, flaggmärkning, frontplatta, serieutskrift
Automatisk numrering          Ja
Spegelvänd utskrift          Nej
Vertikal utskrift                 Ja
Repeterad utskrift            Ja (1-9)
Förhandsgranska            Ja (grafisk förhandsgranskning)
Automatisk avstängning       Ja
Måttenhet                           Ja (tum/mm)
Språk           20 språk: (Engelska, Tyska, Franska, Spanska,  
 Portugisiska, Italienska, Holländska, Danska, Norska,  
 Svenska, Finska, Ungerska, Tjeckiska, Polska,  
 Rumänska, Slovenska, Slovakiska, Kroatiska, Turkiska,  
 Brasiliansk, Portugisisk)

Special taper
Utöver det omfattande utbudet av TZe-tape i olika färger och bredder, så finns det specialtape som är speciellt 
utvecklad för industrins särskilda krav på märkning.

www.brother.se

Flexible-ID tape

Använd på: Rundade ytor

Tape med extra stark fästförmåga

Använd på: Ojämna, grova och strukturerade ytor

• Lindning / flaggmärkning

• Skarpa böjar

• Cylinderformade ytor

• PVC rör och ledningar

• Stänger och slangar

• Målad metall

• Pulver belagda ytor

• Manöverskåp

• Elcentraler

• Lager och logistik

• Instrument

Kontakt:

Etiketterna visas endast för illustration, och vissa aspekter kan inte reproduceras i modellen.  
Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Med förbehåll för fel och utlämnanden.

Brother Sverige
Hulda Lindgrensgata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf. 031-734 12 00, Fax. 031-734 12 50
www.brother.se 



Manöverpanel
Märk uttag, nätpunkter  

och telefonanknytningar för  
enkel identifikation.

Ge ditt arbete ett professionellt  
utseende med märkmaskinen  
P-touch E100VP.

E100VP

P-touch E100VP
P-touch E100VP är en lätt, handhållen märkmaskin för hantverkare. Den har utvecklats för att snabbt och enkelt 
skapa de vanligaste etikettyperna vid alla typer av installationer. Den levereras i en praktisk väska tillsammans 
med medföljande nätadapter. Det finns även plats för tapekasetter som t.ex. tape med extra starkt lim eller 
flexible ID tape som är speciellt framtagna för elektriker och installatörer.

P-touch laminerade etiketter - utformade att hålla 
Brother P-touch laminerade TZe-tape finns i många olika färger och storlekar. Den thermiska färgen överförs 
mellan två skyddande lager av PET (polyesterfilm), som effektivt skyddar texten mot vätskor, nötning, 
temperaturer, kemikalier och solljus. Eftersom taperna har testats till det yttersta, kan du vara säker på att få  
en professionell kvalitetsmärkning som är avsedd att hålla.

Snabb, 20 mm / sekund  
utskriftshastighet
Få jobbet snabbt gjort genom att skriva  
dina etiketter på bara några sekunder

Grafisk display
Tydlig visning av symboler  
och förhandsgranskning.

Kabelmärkning
Identifiera kablarna snabbt med  
tydliga etiketter.

Flaggmärkning
Välj kabeldiameter och skriv ut  
rätt längd på etiketten.

Serieutskrift
Skriv ut etiketter som innehåller en  

serie av siffror eller bokstäver.

Numeriskt tangentbord
Snabbt och enkelt att skriva  

numeriska etiketter

168 inbyggda symboler
Inklusive de vanligaste el, data, A/V, 
varning och säkerhetssymboler.


