Profesionální tiskárny
štítků pro použití
v elektrotechnice a při
instalacích kabeláže
P-touch 7100VP
P-touch 7500VP
P-touch 7600VP
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Potřeba výroby štítků
Možnost vytvářet vlastní štítky
přináší elektrotechnikům,
elektroinstalatérům a dalším
profesionálům v odvětví čtyři hlavní
výhody:
1 Profesionální instalace
Zapůsobte na své klienty profesionální,
vysoce kvalitní instalací a vytvořte
podrobné, dobře čitelné štítky se
symboly či dokonce logem firmy.

2 Jednoduchá údržba
Pomocí přístrojů Brother P-touch
omezte čas potřebný k vyhledávání
poruch přehledným označením kabelů
a elektrických nebo síťových
komponentů identifikačními štítky.

Telefonní a síťové
panely

Rozvodné skříně
a propojovací pole

Kabelové cesty
a rozvody

Kabely

3 Jednoduchý provoz
Usnadněte život svým zákazníkům.
Pomocí štítků Brother P-touch označte
přehledně elektrické součástí, síťové
a telefonní zásuvky nebo panely
a zajistěte tak snadný bezproblémový
provoz těchto instalací.

4 Bezpečnost
Vytvářejte profesionální výstražné a
informační štítky s pokyny pro zákazníky,
umístěné na místech důležitých pro
bezpečnost.
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P-touch 7100VP
Ideální úvod do profesionálního
označování
PT-7100 je určen pro základní označování
úloh, tiskne odolné štítky na pásky šířky
3,5, 6, 9 a 12 mm. V paměti více než 35
elektrických a audio/video symbolů, a až
dva řádky textu na štítku.
Snadné použití
Funkční tlačítka umožňují rychlý a snadný
přístup ke všem nastavení přístroje. Stačí si
vybrat z 9 typů písma v 15-ti velikostech a ze
6-ti druhů rámečků. Na displeji si před tiskem
zobrazíte a upravíte svůj štítek.
Přenosné
Tiskárna štítků PT-7100 je lehká, kompaktní
a dobře padnoucí do ruky. Navržena
s ochranným gumovým rámečkem a dodávána spolu s praktickým a odolným kufříkem,
s místem pro napájecí adaptér a oblíbenou
kazetu s TZ páskou.

Vlastnosti P-Touch 7100VP:
• LCD displej s 12-ti znaky
• 2 řádky tisku

P-Touch 7100VP zahrnuje:
• 12 mm široká a 8 m dlouhá extrémně
přilnavá páska, černá na žluté
• odolný kufřík
• napájecí adaptér

• horizontální, vertikální a zrcadlový tisk
• 107 symbolů
• 720 znaků v paměti
• 15 velikostí a 9 typů písma
• 6 rámečků
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P-touch 7500VP & 7600VP
Vyvinuto pro profesionální použití
PT-7500 a PT-7600 přicházejí doslova
napěchované funkcemi a vlastnostmi
vyvinutými na základě požadavků a potřeb
našich zákazníků.
Oba robustně a odolně provedené přístroje
jsou vybavené gumovým rámečkem, který
kromě maximální ochrany přístroje brání jeho
vyklouznutí z ruky. Tyto modely jsou z důvodu
další ochrany dodávány v odolném kufříku
s úložným prostorem pro náhradní kazety,
příslušenství a adaptér.
P-touch 7500VP obsahuje:
• 24mm pásku s extrémní přilnavostí černá na žlutém podkladu, délka 8m
• Kufřík
• Adaptér
• Popruh na krk / ruku

Vlastnosti PT-7500 & PT-7600:
• Gumový rámeček
• Používá 6,9,12,18 a 24mm pásky
• Speciální tlačítko “Label Type” pro rychlé vytváření
nejběžněji používaných štítků
• Podsvícený dobře čitelný LCD displej
• Zdokonalený systém odstřihu - nepotřebujete nůžky
• Automatický tisk číselných řad
• Tisk čárových kódů
• 7-řádkový tisk

P-Touch_CZ_09.indd 4

5.5.2009 9:47:27

P-touch 7500VP & 7600VP

Výhody PT-7500 a PT-7600

Automatické číselné
řady
Rychlý a snadný tisk
štítků obsahujících
číselné řady. Dokonalé
k značení velkého
množství kabelů!

L1

L1

L2
L3

L2
L3

Zdokonalený systém odstřihu
Pro zajištění tisku štítků o přesně stanovené délkce
jsou oba modely vybavené speciálním stříhacím
systémem, který zastaví tisk na požadovaném
místě odstřihu. K odstřihnutí pásky na správnou
délku nepotřebujete nůžky!

Snadné vytváření štítků
Speciální tlačítko “Label Type” pro
rychlé vytváření štítků nejběžněji
používaných v elektrotechnice.

319/4
117
256
191
876
001
217
117
095

Dobře čitelný podsvícený LCD displej

Symboly
U obou modelů
je standardně
naprogramováno
164 symbolů (včetně
typických audio/video
symbolů).

+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+
+220V+

Vlastnosti a výhody vyvinuté
speciálně pro elektrotechniky
a elektroinstalatéry

1

2

4

A5 A4 A3 A2 A1
IN 2

FLR1
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P-touch 7600VP
Další vlastnosti a výhody PT-7600
Akumulátorový modul
Akumulátorový napájecí modul, který je
součástí dodávky, se snadno dobíjí přes noc
pouhým připojením AC adaptéru k tiskárně
štítků, což kromě eliminace vlivů na životní
prostředí též šetří vaše peníze. Již žádné
nákupy drahých baterií!

Vytvořte individuální návrh a přeneste
jej do paměti PT-7600
Přístroj PT-7600 obsahuje USB port a
kabel pro připojení k osobnímu počítači
se systémem Microsoft Windows. Pomocí
přiloženého grafického programu vytvářejte
návrhy štítků a přidejte vlastní AV nebo
elektrické symboly nebo i logo firmy. Zařízení
obsahuje deset speciálních paměťových
registrů k uložení vlastní grafiky a návrhů
štítků, takže budou po ruce vždy a všude kde
budete potřebovat.
P-touch 7600VP obsahuje:
• 24mm pásku s extrémní přilnavostí - černá
na žlutém podkladu, délka 8m
• 12mm flexibilní pásku na kabely Flexi-ID černá
na bílé, délka 8m
• Kufřík
• Integrovaný akumulátorový napájecí modul
• Adaptér
• USB kabel
• Program na editování a návrhy štítků
• Popruh na krk / ruku

P-Touch_CZ_09.indd 6

5.5.2009 9:47:45

P-touch 7100VP, 7500VP & 7600VP
Shrnutí vlastností

P-touch
7100VP

P-touch
7500VP

P-touch
7600VP

Ochranný gumový rámeček

✓

✓

✓

Adaptér a kufřík součástí dodávky

✓

✓

✓

Použití standardních alkalických baterií
Systém rychlé výměny kazet s páskami

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Ukládání návrhu oblíbených štítků do paměti

✓

✓

✓

Základní sada elektrických symbolů

✓

✓

✓

Rozšířená sada elektrických a A/V symbolů

✓

✓

✓

Rychlé zadávání čísel pomocí speciální klávesnice

✓

✓

✓

Zdokonalený odstříh zajišťuje ustřižení štítků v požadované velikosti

✓

✓

Tisk štítků o šířce až 24mm

✓

✓

Výběr délky štítku / bloku v přírůstcích po 0,1mm

✓

✓

Snadno čitelný podsvícený LCD displej
Předvolené formáty návrhu štítku

✓
✓

✓
✓

Možnost tisku otočeného textu pro obtáčení kolem kabelů

✓

✓

Popruh na krk - užitečný k nošení přístroje pro práci na žebřících

✓

✓

Dvě kazety s páskami součástí dodávky

✓

Akumulátorový modul součástí dodávky

✓

Integrovaný USB port a USB kabel** součástí dodávky

✓

Možnost uložit logo společnosti nebo jiné obrázky do paměti**

✓

Možnost vytváření vlastních šablon návrhu pro rychlejší tvorbu
štítku**

✓

** Vyžaduje připojení k PC
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Štítky které vydrží
Šest různých vrstev propůjčuje laminovaným štítkům TZ extrémní odolnost
ochranná vrstva (PET) 38μm
tisková vrstva
akrylátové lepidlo
podkladová fólie (PET)
barevná vrstva pro podkladovou fólii
akrylátové lepidlo
spodní papírová vrstva

Proč vydrží laminované štítky Brother
P-touch déle
Na rozdíl od běžných štítků jsou laminované
pásky Brother P-touch TZ složeny ze
šesti vrstev materiálu, které vytvářejí tenký,
extrémně odolný štítek. Text štítku je
generován termotransferovým přenosem
z tiskové pásky a je uzavřen mezi dvě
ochranné vrstvy polyesterové fólie (PET).
Výsledkem je doslova nezničitelný štítek, který
vydrží i ty nejnepříznivější podmínky.

Odolnost
proti oděru

Odolnost proti
chemikáliím

Snadné
sloupnutí

Odolnost proti
vyblednutí

Laminované

Odolnost proti
teplotám

Vodě odolné

Vysoká
přilnavost

Testováno v extrémních podmínkách
Jsme přesvědčeni o trvanlivosti našich
štítků, protože jsme je testovali v extrémních
podmínkách za působení oděru, teploty,
chemických látek a slunečního záření.
Výsledky potvrzují, že laminované štítky
Brother P-touch předčí svými vlastnostmi
štítky konkurenčních výrobců, zůstávají čitelné
a pevně drží na podkladu. Můžete si být tedy
jisti štítkem profesionální kvality vyvinutým tak,
aby dlouho vydržel.
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Testováno v extrémních podmínkách
Test oděru: Po laminovaných štítcích Brother P-touch a nelaminovaných
štítcích konkurenčních výrobců bylo posunováno pískovací zařízení o váze
1kg. Po 50 posunech tam a zpět zůstala písmena pod laminovanou vrstvou
štítku P-touch zcela neporušena a došlo jen k lehkému poškrábání laminace.
Na štících konkurenčních výrobců došlo v tomto testu k narušení tisku.
Odolnost
proti oděru
Test přilnavosti: Standardní páska a páska s extrémní přilnavostí byly
připevněny na různé povrchy a ponechány po dobu 30 minut. Síla adheze byla
testována sloupnutím pásky pod úhlem 180 stupňů. Naše extrémně přilnavá
páska si zachovávala v průměru o 50% více přilnavosti než pásky standardní.
Vysoká
přilnavost

Odolnost proti
chemikáliím

Odolnost proti
vyblednutí

Odolnost proti
teplotám

Chemický test: Pásky byly na dobu 2 hodin ponořeny do různých kapalin.
Na vzhledu nebo struktuře štítků nebyly zaznamenány žádné změny. Přestože
některé štítky namočené do určitých chemikálií vykazovaly drobné změny,
potření štítků stejnými chemikáliemi na ně nemělo žádný vliv. Po každém
štítku se 20krát posunula 500gramová textilie napuštěná chemikáliemi a
rozpouštědly - na kvalitu tisku laminovaných štítků P-touch to na rozdíl od
nelaminovaných štítků konkurenčních výrobců nemělo žádný vliv.

Test vyblednutí: Několik laminovaných štítků Brother P-touch bylo
připevněno na chromované kovové desky umístěné do speciální komory
o teplotě 83°C na dobu 100 hodin, což mělo simulovat rok působení
slunečního záření. Barva textu se nezměnila a zůstala zcela čitelná.
Při pohledu volným okem nevykazovalo pozadí pásek žádnou změnu,
s výjimkou žluté pásky, u které došlo k mírnému vyblednutí.

Tepelně odolné štítky: Laminované štítky, jemně zdrsněné pomocí brusného
papíru, byly připevněné na nerezovou ocel, pak zahřáté a ochlazené. Po 240
hodinách při -80°C nedošlo k žádné evidentní změně přilnavosti nebo barvy
pásek. Po 240 hodinách při 150°C zůstal text na štítcích zcela nedotčený i
přes mírné vyblednutí barvy*. Pásky černé na matném stříbrném podkladu
jsou vůči vysokým teplotám nejodolnější.

*Když je páska po dlouhou dobu vystavena extrémně vysokým teplotám, může dojít k oddělení nebo vyblednutí horní fólie nebo k jejímu
sražení. Pro podrobnější informace o provedených testech kontaktujte místní zastoupení společnosti Brother.
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MALÉ
ZAKŘIVENÍ
POVRCHU

Hladké
S texturou

Laminované pásky TZ: Na rozdíl od obyčejných štítků zajišťuje
naše jedinečná technologie laminovaných pásek bezpečné
“uzamčení” textu mezi vrstvu dokonale průhledného polyetylénu
a odolnou podkladovou vrstvu. Proto jsou tyto prakticky
nezničitelné štítky odolné vůči působení slunce, oděru, vlhkosti,
chemikálií, tepla a chladu.

PLOCHÝ
POVRCH

Výběr správného štítku TZ pro konkrétní účel je velmi důležitý. Proto
má společnost Brother řadu pásek speciálně vyvinutých pro různá
použití. Díky jedinečnému procesu laminace a speciálně vyvinutým
adhezivům si můžete být jisti, že štítky budou po celá léta odolávat i
těm nejdrsnějším podmínkám.

VELKÉ
ZAKŘIVENÍ
POVRCHU

Pásky pro práce všeho druhu

Doporučeno
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Přijatelné

S texturou

Pásky Flexi ID: Vyvinuty pro obtočení kolem zaoblených
povrchů malého průměru, jako jsou elektrické kabely, vedení /
potrubí. Jsou dokonalé i v případech, kdy je nutné spojit k sobě
konce pásky (praporek).

Hladké

Extrémně přilnavá páska: Naše extrémně přilnavá páska
vykazuje v průměru o 50% více adhezní síly než naše standardní
páska a je vhodná pro náročnější použití.

Nedoporučeno

5.5.2009 9:47:55

Řada pásek TZ

3.5mm

Standardní laminované - 8m

Kazety s páskami
Brother TZ jsou
dostupné v různých
šířkách, barvách
a provedeních
Znovu a znovu vytvářejte
dokonalé štítky. Žádné
nešikovné vkládání cívek
s etiketami - výměna kazety
je rychlá a jednoduchá.

Fluorescenční laminované - 5m

Matné laminované - 8m
Metalické laminované - 8m

Metalické nelaminované - 8m

Jednoduše otevřete kryt
kazety, vyjměte kazetu s
páskou TZ, vložte novou
kazetu a zavřete kryt.
Tiskárna štítků automaticky rozpozná šířku
pásky v kazetě, takže text
bude vytištěn ve správné
velikosti.

0

Pásky Flexi ID / Flexi - 8m

Extrémně přilnavé laminované - 8m

Bezpečnostní laminovaná - 8m
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Speciﬁkace
P-touch 7100VP
Typ klávesnice
Jednotka odstřihu
Napájení

LCD

ABCD s oddělenou numerickou klávesnicí
Ručn
6x AAA alkalické baterie (LR03)
napájecí adaptér (součástí dodávky)
12 znaků x 1 řádek

P-touch 7500VP
Samostatná abecední a numerická klávesnice
Ruční s funkcí přerušit odstřih
6ks AA alkalických baterií (LR6),
6ks AA akumulátorů, adaptér
(v dodávce)

P-touch 7600VP
Samostatná abecední a numerická klávesnice
Ruční s funkcí přerušit odstřih
Akumulátorový modul (v dodávce),
6ks AA alkalických baterií (LR6), 6ks
AA akumulátorů, adaptér (v dodávce)

Grafický 16 znaků x 2 řádky
Podsvícený displej

Grafický 16 znaků x 2 řádky
Podsvícený displej

Podporované šířky pásek

3,5 / 6 / 9 / 12 mm

6 / 9 / 12 / 18 / 24mm

6 / 9 / 12 / 18 / 24mm

Max. výška tisku

9,0mm

18,0mm

18,0mm

Rychlost tisku
Font
Styl písma

10mm / s
Helsinki (Sans Serif)

10mm / s
Helsinki (Sans Serif)
Normální/ Tučné/ Obrysové/ Kurzíva/ Normální/ Tučné/ Obrysové/ Kurzíva/
Normální/ Tučné/ Obrysové/Kurzíva/
Kurzíva tučná/ Kurzíva obrysová
Kurzíva tučná/ Kurzíva obrysová/Vertikální Kurzíva tučná/ Kurzíva obrysová
15 rámečků
6 rámečků
Počet rámečků
15 rámečků
Vodorovné zarovnání
Vlevo/vpravo/na střed/do bloku
Vlevo/vpravo/na střed/do bloku
Ne
Ano
Ano
Zrcadlový tisk
Ano
Svislý tisk
Ano
Ano
Ano
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto
Velikost písma (bodů) 6, 9, 12, 18, 24, Auto
1 až 7 řádků
1 nebo 2 řádky
Víceřádkový tisk
1 až 7 řádků
1 odstavec
292
107
Nastavení délky štítku 30mm - 300mm

Maximálně 50 bloků
373
164
6mm - 999mm

Maximálně 50 bloků
373
164
6mm - 999mm

Tisk čárových kódů

Ne

CODE39, CODE128, EAN8,
EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E,
I-2/5(ITF), CODABAR

CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128,
UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR

Maximální počet
znaků na štítek

80 znaků

500 znaků (průměrně)

500 znaků (průměrně)

Textová paměť /
kopiový tisk
Číselná řada

720 znaků v 9 místech paměti

maximálně 2 000 znaků

maximálně 2 000 znaků

1-9

1 - 99

1 - 99

Nastavení okraje
pásky

Úzký / poloviční / úplný / řetězec
pro tisk

2mm - 99mm

2mm - 99mm

Změna jazyka LCD
displeje

Angličtina/ Němčina/ Francouzština/
Angličtina/ Němčina/ Francouzština/
Angličtina / Němčina / Francouzština / Nizozemština /
Italština / Španělština / Portugalština / Dánština / Švédština Nizozemština/ Španělština/ Portugalština/
Nizozemština/ Španělština/ Portugalština/
/ Norština / Finština / Polština / Slovenština / Slovinština /
Italština/ Dánština/ Švédština/ Norština/ Finština Italština/ Dánština/ Švédština/ Norština/ Finština
Chorvatština / Rumunština / Maďarština / Čeština

Změna jednotky (cm/
palce)

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

10 individuálních šablon a obrázků,
1 x databáze

Funkce přenosu z PC

Systémové požadavky (pouze PT-7600VP)

Brother International CZ s.r.o.

Operační systém

Windows 2000 Professional/XP/Windows Vista

Veveří 102, 616 00 Brno

Požadovaný prostor na hard
disku
Rozhraní
Grafický adaptér
Další požadavky

minimálně 70MB

Tel. +420 541 426 911
Web:
Web technických řešení:

USB Port (USB verze 1.1 nebo 2.0)
Minimum: SVGA s barevnou hloubkou 16 bit

Všechny specifikace byly v době uveřejnění správné.
Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother
Industries Ltd. Názvy všech produktů jsou registrovanými
ochrannými známkami neb ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků.
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Počet bloků
Počet znaků
Počet symbolů

10mm / s
Helsinki (Sans Serif)

Fax +420 541 212 463
http://www.brother.cz
http://solutions.brother.com

Mechanika CD-ROM pro instalaci
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