
PT-E300VP

• ผลิตบารโคดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
• จอแสดงผลขนาดใหญพรอมไฟพื้นหลัง
• ปุมคําสั่งสําหรับแตละฟงกชั่นโดยเฉพาะทําใหสรางฉลากไดสะดวกงายดาย
• มาพรอมกับตลับเทปพิมพฉลาก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อะแดปเตอรไฟ 

AC และกลองบรรจุเครื่องสําหรับการพกพา
• สําหรับพิมพฉลากขนาด 3.5, 6, 9, 12 และ 18 มม.
• รองรับการพิมพฉลากแบบทอหด (Heat Shrink Tube) ได
• มีสัญลักษณที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และระบบการสื่อสารขอมูลกวา 

300 รูปแบบ

เครื่องพิมพฉลากสําหรับงานอุตสาหกรรม

ดวยฟงกชั่นพิเศษสําหรับการใชฉลากในงานวิศวกรรม 
จึงสามารถผลิตฉลากที่เหมาะสมสําหรับฝาครอบ
สายไฟ ตูควบคุมวงจรไฟฟา รวมถึงอุปกรณอื่นๆ
ในระบบไฟฟาและระบบสื่อสารขอมูลไดอยางงายดาย 
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เครื่องพิมพฉลาก PT-E300VP เครื่องพิมพฉลาก PT-E300VP 
สามารถใชกับเทปสําหรับทอหด (Heat Shrink Tube)สามารถใชกับเทปสําหรับทอหด (Heat Shrink Tube)
นอกเหนือไปจากคุณสมบัติเทป TZE ที่เคลือบลามิเนตและทนทานนอกเหนือไปจากคุณสมบัติเทป TZE ที่เคลือบลามิเนตและทนทาน

P-touch_PT-E300VP_TH_CS6.indd   2P-touch_PT-E300VP_TH_CS6.indd   2 9/4/2014   9:04:08 AM9/4/2014   9:04:08 AM



ฉลากตดิฝาครอบ
สรางฉลากติดเตาเสยีบ จดุเชือ่มตอ และ
ฝาครอบแผงตอสายโทรศัพทเพือ่ใหจาํแนก
อปุกรณตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

P-touch E300VP
P-touch E300VP คืออุปกรณที่มีประโยชนมากสําหรับชางไฟฟาและผูติดตั้งระบบสื่อสารขอมูล โดยมีแบตเตอรี่ลิเธียมไออนชนิดชารจไฟไดและอะแดปเตอร
ไฟ AC ใหมาดวยพรอมกลองบรรจุเครื่องสําหรับการพกพา จอ LCD ขนาดใหญพรอมไฟพ้ืนหลัง แปนพิมพ Qwerty และปุมคําสั่งเฉพาะตางๆ 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสรางฉลากสําหรับงานอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็วและงายดาย สรางภาพลักษณที่เปนมืออาชีพไดโดยการสรางฉลาก
คุณภาพสูงในงานติดตั้งระบบตางๆ

ฉลากเคลือบลามิเนต P-touch ไดรับการออกแบบมาเพ่ือความคงทนสูงสุด
TZe เทปเคลอืบลามิเนตจากบราเดอรนัน้มใีหเลอืกหลากหลายสีและขนาด ตวัอกัษรทีพ่มิพลงบนเทปดวยหมกึท่ีใชความรอนในการพิมพลงบนพืน้ผวิทีอ่ยู
ใตชัน้เคลอืบบนสุด และถกูประกบดวยชัน้แผนฟลมโพลีเอสเตอร (PET) 2 ชัน้ ทาํใหทนตอของเหลว สารเคมี รอยขีดขวน สภาพอุณหภูม ิและแสงแดด 
ฉลากทุกตัวไดรับการทดสอบอยางหนักจึงมั่นใจไดในฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพซ่ึงไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหความทนทานสูงสุด

พมิพฉลากไดทีค่วามกวาง 3.5 ถงึ 18 มม.
รองรับการพิมพฉลากไดหลากหลายขนาดต้ังแต
3.5 ถงึ 18 มม. เพือ่ใหขนาดพอดีกบัพืน้ที่
ทีต่องการติดฉลาก

จอ LCD ขนาดใหญพรอมไฟพืน้หลงั
สญัลกัษณตางๆ มองเห็นไดชดัเจนและมีการแสดง

ตวัอยางฉลากกอนการพิมพ

การพิมพขอมลูเรยีงตามลาํดบั
พมิพฉลากท่ีมขีอมลูเรยีงตามลําดับตวัเลข

หรอืตวัอกัษร

สญัลกัษณ 385 รปูแบบในตัวเครือ่ง
มทีัง้สญัลกัษณสาํหรับระบบไฟฟา ระบบส่ือสารขอมลู 

ระบบโสตทัศน (AV) ระบบความปลอดภัย และสญัลกัษณเตอืนภยั

บารโคด 9 รปูแบบ
พมิพฉลากพรอมบารโคดเพือ่เสรมิความปลอดภัย

ฉลากพนัรอบสายเคเบ้ิล : ฉลากแบบชายธง
จาํแนกสายไฟตางๆ ไดอยางรวดเร็วดวย
ฉลากทีอ่านไดงาย

ฉลากตดิแผงกระจายสาย
ผลติฉลากไดขนาดพอดีกบัชองสายไฟแตละชอง

เคลือบลามิเนต ทนตอทุกสภาพ
อุณภูมิ

กันน้ำ ทนตอการซีดจาง กันรอยขีดขวน ทนตอสารเคมี ลอกออกงาย ยึดเกาะดีเย่ียม
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ขอมูลจําเพาะ

ภาพฉลากที่แสดงนี้ใชเปนเพียงภาพประกอบเทานั้น ผลิตภัณฑรุนนี้อาจไมรองรับรูปแบบการทํางานบางขอได
ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงได

www.brother.co.th

ฮารดแวร ซอฟทแวรในตัวเครื่อง

เทปยืดหยุน (Flexible ID)
เหมาะสําหรับพื้นผิวการติดที่โคงมน มุมแหลม หรือ
พื้นผิวทรงกระบอก 

เทปชนิดติดแนน (Strong Adhesive)
เหมาะสําหรับพื้นผิวที่ไมเรียบเสมอกัน ผิวขรุขระ และ
พื้นผิวที่มีรูปแบบซับซอน

เทปสําหรับทอหด (Heat Shrink Tube)
หดตัวและยึดติดกับสายไฟเม่ือถูกความรอน

ขนาดเคร่ือง 134 มม. (กว้าง) x 221 มม. (ยาว) x 69 มม. (สูง)
นํ้าหนักเคร่ือง 750 กรัม (ไม่รวมเทปและแบตเตอร่ี)
ตลับเทป ตลับเทปมาตรฐาน TZE ความกว้าง ขนาด 3.5 มม., 6 มม., 

9 มม., 12 มม., 18 มม.
ตลับเทปท่อหด HSE ความกว้าง ขนาด 5.8 มม., 8.8 มม.,
11.7 มม., 17.7 มม.

ความละเอียดในการพิมพ์  180 dpi
ขนาดความสูงท่ีสามารถพิมพ์ได้ 15.8 มม. (เม่ือใช้เทป 18 มม.)
ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์  20 มม. / วินาที
ท่ีตัดเทป แมนนวล : ใบมีด
ชนิดแป้นพิมพ์ Qwerty พร้อมแป้นตัวเลข
จํานวนปุ่มกด 64
จอ LCD แสดงข้อความได้ 16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด
ไฟ LCD ส่องสว่างพ้ืนหลัง  มี
ขนาดจอ LCD 67 มม. x 40 มม.
การแสดงตัวอย่างการพิมพ์ มี
บัฟเฟอร์ข้อความ สูงสุด 200 ตัวอักษร
หน่วยความจํา 50 ไฟล์ บันทึกข้อมูลได้ท้ังหมดสูงสุด 2,400 ตัวอักษร
อุปกรณ์ให้พลังงาน แบตเตอร่ีลิเธียมไอออน (พร้อมเคร่ือง)
 อะแดปเตอร์ไฟ AC (พร้อมเคร่ือง)
 ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA 6 ก้อน (LR6/HR6) 

(อุปกรณ์เพ่ิมเติม)

 เคร่ืองพิมพ์ฉลาก PT-E300
 แบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
 อะแดปเตอร์ไฟ AC
 เทป TZE สีดําบนพ้ืนขาวแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 9 มม. x 8 มม.
 คู่มือการใช้งาน
 สายคล้องข้อมือ
 กล่องบรรจุ

อุปกรณที่ใหมาดวย

ฟอนท์ในตัวเคร่ือง 7 รูปแบบ
สัญลักษณ์ในตัวเคร่ือง 385 รูปแบบ
ขนาดตัวอักษร 7 : (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
ความกว้างตัวอักษร 4 : (กว้าง ปกติ แคบ)
รูปแบบตัวอักษร 9 รูปแบบ
กรอบ 7 รูปแบบ
การขีดเส้นใต้ มี
จํานวนบรรทัดท่ีสามารถพิมพ์ได้ สูงสุด 5 บรรทัด เม่ือใช้กับเทปขนาด 18 มม.
การจัดตําแหน่งข้อความในแนวนอน ฉลากท่ีกําหนดความยาวอัตโนมัติ : ชิดซ้าย
 ฉลากท่ีกําหนดความยาวเอง : ก่ึงกลาง
การกําหนดความยาวฉลาก มี (25-300 มม.)
การกําหนดพ้ืนท่ีขอบเทป แคบ คร่ึงหน่ึง เต็มพ้ืนท่ี มีเส้นประ
การเว้นวรรคยาว มี
รูปแบบพิเศษ ฉลากพันรอบสายเคเบ้ิล ฉลากแบบชายธง ฉลากติดฝาครอบ

การพิมพ์ข้อมูลเรียงตามลําดับ ฉลากติดแผงกระจายสาย 
ฉลากติดแผงสายไฟ

การเรียงลําดับข้อมูลอัตโนมัติ มี
การพิมพ์แบบกลับด้าน ไม่มี
การพิมพ์ข้อความในแนวต้ัง มี
การสร้างบาร์โค้ด มี : (9 รูปแบบ CODE39, CODE128, EAN13,

EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR,
GS1-128/UCC/EAN128)

การพิมพ์ข้อความซํ้า (รูปแบบเดิม) มี : (1-9)
การแสดงตัวอย่างการพิมพ์ มี : (ภาพตัวอย่าง)
ปิดเคร่ืองอัตโนมัติ มี
การเปล่ียนหน่วยวัด มี : (น้ิว / มม.)
การเปล่ียนภาษา 20 ภาษา : (English, German, French, Spanish, Portuguese, 

Italian, Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, 
Hungarian, Czech, Polish, Romanian, Slovenian, Slovakian, 
Croatian, Turkish, Brazilian (Portuguese)

ติดตอ :
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