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Grafický LCD displej

Součást dodávky PT-E110:
• TZe kazeta s páskou 4 m 
• o šířce 12 mm, černý tisk 

na bílém podkladu

Součást dodávky PT-E110VP:
• Kazeta s flexibilní ID 

páskou 8 m x 9 mm, černý 
tisk na bílém podkladu

• Napájecí adaptér
• Odolný transportní kufřík

Ruční elektrotechnický model pro práci v terénu
Dodržování elektrotechnických předpisů je závazné pro elektroinstalační firmy a jejich dodavatele. P-touch E110 
vyrábí odolné štítky, které jsou ideální pro značení zásuvných a spínacích čelních panelů, kabelů a dalších jednotek.

Tvorbu obvyklých typů štítků lze snadno realizovat pomocí tlačítek rychlého přístupu na klávesnici se standardním 
QWERTY rozložením. K dispozici je 200 symbolů v několika kategoriích včetně elektrotechnických, datových, audio a 
video. Přizpůsobte si štítky podle potřeby pomocí snadno čitelného grafického LCD displeje.

Jelikož mnoho štítků používá čísla pro identifikaci zástrček, přepínačů a čelních panelů, samostatné číselné klávesy 
ušetří čas a zjednoduší výrobu štítků. Funkce číselných řad umožňuje tisknout sady štítků s automatickým zvyšováním 
čísla, například A001, A002, A003.

V nabídce je i sada, která obsahuje síťový adaptér a odolný transportní kufřík.

VÝROBA V EU: DUBEN 2017

Rychlost tisku 20 mm/sec. Ruční odstřih pásky

Samostatné klávesy pro 
rychlé zadávání číslic

Použití TZe kazet s páskami 
do šířky 12 mm

Snadné čištění klávesnice  
typu QWERTY s rychlým 
zadáváním textu 

Tlačítka rychlého přístupu 
k  běžným typům značení

200 symbolů včetně 
elektrotechnických / 
datových / audio / video 
a dalších kategorií 

Napájení: 
6 x AAA alkalické baterie,
nebo napájecí adaptér



Obecné

Obsah balení
(PT-E110)

Tiskárna štítků PT-E110
TZe kazeta 4 m x 12 mm, černý tisk na bílé
Dokumentace

Obsah balení
(PT-E110VP)

Tiskárna štítků PT-E110
TZe kazeta s flexibilní ID páskou 8 m x 9 mm, 
černý tisk na bílé
AC adaptér
Transportní kufřík
Dokumentace

Jazyková podpora

Čeština, slovenština, angličtina, němčina, 
francouzština, holandština, italština,španělština, 
portugalština, dánština, norština, švédština, 
finština, maďarština, polština, rumunština,
slovinština, chorvatština, turečtina

Rozměry a hmotnost

Bez obalu 111 (š) x  58 (h)  x 204 (v) mm / 0,4 kg

S obalem (PT-E110) 190 (š) x  94 (h)  x 286 (v) mm

S obalem (PT-E110VP) 314 (š) x 116 (h) x 279 (v) mm

Volitelné příslušenství

Jednotka odstřihu TC-4

Napájecí adaptér AD-24ES

Spotřební materiál

Typ kazet TZe

Šířky pásek v kazetě 3,5 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm

PT-E110 SPECIFIKACE
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Specifikace

Klávesnice PC typ QWERTY / QWERTZ / AZERTY

Samostatné 
klávesy číslic

Ano

Typ displeje
Grafický monochromatický  LCD  
s funkcí náhledu návrhu štítku

Rozlišení displeje 1 řádek, 16 znaků / 128 x 16 bodů

Rychlost tisku Až 20 mm/sec.

Rozlišení tisku 180 dpi

Maximální výška tisku 9 mm

Typ odstřihu Ruční

Délka štítku 30 mm až 300 mm

Maximální počet 
řádků tisku

2

Okraje štítku Plné, poloviční, úzké, řetězový tisk

Svislý tisk Ano

Zrcadlový tisk Ne

Počet kopií štítku 1 až 9

Automatický tisk řady Ano (1 – 50 členů)

Tvorba štítku

Klávesy speciálních 
typů štítků

obecný typ, panelový štítek, obal kabelu, 
praporek kabelu

Počet písem 1 font - Helsinki

Styly písma
8 - normální, tučné, obrysové, stínované, 
kurzíva, tučná kurzíva, obrysová kurzíva, 
stínovaná kurzíva

Rozměry písma 16, 22, 28, 42, 56 bodů

Počet symbolů 200

Rámečky 1 - obdélník se zaoblenými rohy

Paměťové úložiště 

Počet pamětí 9 ( s kapacitou do celkového počtu 720 znaků)


