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Bộ sản phẩm

Hardware

 Máy in nhãn PT-E100
 AC Adapter
 TZe-S221 nhãn siêu dẻo chữ đen trên nền  
 trắng 12mm
 Hướng dẫn sử dụng

Kích thước (mm)  110(W) x 207(h) x 59(d)
Trọng lượng 390g
Kích thước nhãn TZe: 6,9,12mm
Độ phân giải in 180dpi
Khổ in (tối đa) 9.0mm
Tốc độ in (tối đa)  20mm/s
Kiểu cắt  Thủ công
Kiểu bàn phím   ABC và số
Số lượng phím 54 phím
Màn hình LCD  16 kí tự x 1 dòng
Kích thước màn hình 58mm x 22mm
Xem trước khi in Có
Bộ nhớ 720 kí tự ( 9 vùng x 80 kí tự)
Điện năng Pin 6 x AAA (không kèm theo)
                 AC Adapter (theo máy)

Thông Số Kĩ Thuật

Software

Kiểu chữ  1kiểu
Biểu tượng  168
Kích thước chữ  3 
Độ rộng chữ 3 (mở rộng, trung bình, hẹp)
Kiểu chữ 9
Khung 1
Gạch dưới  Có
Số dòng in tối đa  2 dòng
Canh dọc Canh trái và canh giữa
Thiết lập chiều dài nhãn  Có (30-300mm)
Thiết lập biên Hẹp, nửa, đầy đủ và liên tục
Tính năng tab  Có
Thiết kế nhãn tích hợp  Cuốn dạng cuộn, cuốn dạng cờ, face plate và nhảy  
 số tự động
Nhảy số tự động Có
In dọc Có
In sao chép (copy)  Có (1-9)
Xem trước khi in Có
Tự động tắt nguồn  Có
Đơn vị chiều dài Có (inch/mm)
Ngôn ngữ 20 ngôn ngữ : (English, German, French, Spanish,  
 Portuguese, Italian, Dutch, Danish, Norwegian,  
 Swedish, Finnish, Hungarian, Czech, Polish,  
 Romanian, Slovenian,  Slovakian, Croatian, Turkish,  
 Brazilian Portuguese)

Nhãn có màng bảo vệ đặc biệt
Ngoài các dòng nhãn tiêu chuẩn với nhiều màu sắc và kích thước đa dạng, sản phẩm có thể in được 
các dòng nhãn đặc biệt dành cho các ứng dụng chuyên biệt

Nhãn Siêu Dẻo

Sử dụng: tối ưu trên các bề mặt cong

Nhãn Siêu Dính

Sử dụng: tối ưu trên các bề mặt không nhẵn hay trên 
kim loại, nhựa và gỗ...

•  Đánh cáp dạng cuộn hay cờ

•  Góc cạnh

•  Bề mặt trụ

•  Ống nhựa PVC và cáp điện

•  Bề mặt thanh và ống

•  Sắt sơn tĩnh điện

•  Bề mặt sơn bột

•  Tủ đa dụng

•  Tủ điện / tủ kết nối mạng

•  Xây dựng và bảo trì

•  Kiểm định



E100VP

Máy In Nhãn Cầm Tay Công Nghiệp

Thiết kế nhãn chuyên nghiệp, có 
màng bảo vệ, siêu bền cho các ứng 
dụng đánh dấu  cáp, thiết bị trong 
ngành điện, viễn thông hay hạ tầng 
mạng.

-  Tích hợp 4 kiểu thiết kế nhãn chuyên dụng

- 168 biểu tượng thông dụng cho ngành điện / viễn                                        
thông và hạ tầng mạng

- Bộ sản phẩm bao gồm nhãn in, AC Adapter và cặp bảo 
vệ

- Khổ nhãn in 6,9,12mm
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•  Sắt sơn tĩnh điện

•  Bề mặt sơn bột

•  Tủ đa dụng

•  Tủ điện / tủ kết nối mạng

•  Xây dựng và bảo trì

•  Kiểm định



Thiết kế nhãn nhanh chóng và tiện 
dụng trong công việc với dòng máy in 
cầm tay công nghiệp P-touch E100 VP

E100VP



Chú thích
Khả năng đánh dấu đa dạng trên các 

thiết bị kết nối mạng, điện.

P-touch E100VP
Thiết kế nhãn nhanh chóng và tiện dụng trong công việc với dòng máy in cầm tay công nghiệp P-touch E100 VP. Hoàn 
hảo với cặp bảo vệ và AC Adapter trang bị kèm theo máy. Cặp bảo vệ đồng thời có không gian để bạn có thể dễ dàng cất 
giữ những loại nhãn siêu dính hay siêu dẻo khi đi thi công bên ngoài.

Nhãn có màng bảo vệ - siêu bền
Dòng in có màng bảo vệ TZe được cung cấp với nhiều màu sắc và kích thước. Lớp mực in 
nằm giữa 2 lớp màng film bảo vệ PET (polyester film), bảo vệ nội dung khỏi các  tác động 
của hóa chất, ma sát, nhiệt độ, nước và ánh sáng mặt trời. Các chủng loại nhãn in này đạt 
các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và độ bền phù hợp cho mọi yêu cầu về chất lượng 

Tốc độ in nhanh 20mm/giây
Nhãn được in ra nhanh chóng trong 
vài giây sau thiết kế.

Màn hình 
Dễ dàng quan sát và xem thiết kế nhãn 

trước khi in

Dán nhãn cuộn
Đánh dấu thông tin trên từng sợi cáp 
nhanh và dễ đọc.

Dán nhãn cờ
Chọn lựa đường kính cáp để có được 
chiều dài nhãn chính xác.

Nhảy số tự động
Nhãn in ra với số hay chữ được 

nhảy tự động

Bàn phím
Nhập dữ liệu nhanh và đơn giản 

với bàn phím lớn

168 biểu tượng
Hỗ trợ nhiều biểu tượng trong ngành 
điện, viễn thông, AV, an ninh và an toàn.


