
Zestaw do drukowania 
oznaczeń na kable 
i elementy infrastruktury 
sieciowej

PT-E550WNIVP

www.brother.pl



Funkcje zaprojektowane 
z myślą o uproszczeniu 
zadań związanych 
z oznaczaniem

INTEGRACJA Z USŁUGĄ

Przy użyciu aplikacji 
Brother

iLink&Label

*Funkcja przesyłania nie jest obsługiwana w systemie macOS

Wbudowany interfejs Wi-Fi 
umożliwiający bezprzewodowe 
połączenie ze smartfonem 
i drukowanie etykiet przy użyciu 
bezpłatnych aplikacji

Drukowanie etykiet o szerokości 
od 3,5 mm do 24 mm

Wbudowane popularne
symbole przemysłowe

Oddzielna klawiatura numeryczna 
do szybkiego wprowadzania liczb

Funkcja szeregowania do 
drukowania wielu etykiet 
zawierających automatycznie 
zwiększane liczby lub litery 
umieszczane na każdej z nich

Prześlij* identyfikatory kabli 
z komputera za pomocą programu 
P-touch Editor lub ze smartfona 
przy użyciu aplikacji iLink&Label lub 
Mobile Transfer Express. Następnie 
wybierz zakres identyfikatorów kabli, 
aby drukować etykiety na miejscu

Port USB do drukowania etykiet 
lub przesyłania* treści z komputera 
za pomocą programu P-touch Editor

Czytelny podświetlany 
wyświetlacz LCD

Dedykowane klawisze do łatwego 
tworzenia etykiet na kable, panele 
krosownicze i płyty czołowe

Wbudowana funkcja drukowania 
kodów kreskowych

Zapisuj często używane etykiety 
w pamięci w celu ich szybkiego 
wywoływania i drukowania, gdy 
są potrzebne

Prześlij* logo firmy lub specjalistyczne 
symbole z komputera i umieść je na 
etykietach, gdy tyko są potrzebne.
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Funkcje i specyfikacje
Funkcje drukarki

Tworzenie etykiet

Najważniejsze funkcje oprogramowania na komputer PC

Pamięć

Aplikacje na urządzenia mobilne

Materiały eksploatacyjne

Elementy zestawu: 

• Drukarka etykiet PT-E550W
• Akumulator litowo-jonowy
• Zasilacz sieciowy
• Kaseta z taśmą samolaminująca 24 mm czarne znaki na białym tle do oznaczania kabli
• Kaseta z taśmą z mocnym klejem 9 mm czarne znaki na białym tle do oznaczania 

paneli krosowniczych i sprzętu
• Kabel USB
• Dokumentacja

PT-E550WNIVP

Typ wyświetlacza Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD 16 znaków x 3 wiersze z podglądem wydruku

Interfejsy USB, Wi-Fi i Wireless Direct

Szybkość druku 30 mm/s (zasilanie sieciowe) | 20 mm/s (zasilanie bateryjne)

Maksymalna szerokość taśmy 24 mm

Maksymalna wysokość wydruku 18 mm

Obcinak Automatyczny (cięcie pełne i połowiczne)

Zasilanie BA-E001 Akumulator litowo-jonowy (w zestawie)
6 baterii alkalicznych / akumulatorków AA (LR6/HR6 - brak w zestawie)

Dedykowane funkcje tworzenia etykiet Ogólne | Płyta czołowa | Panel krosowniczy | Łączówka | Owijka kablowa | Flaga kablowa | Rurka
termokurczliwa | Szeregowanie (automatyczne zwiększanie liczby zamieszczonej na etykietach)

Czcionki 14 czcionek | 10 stylów | Rozmiar od 6 do 48 punktów

Maksymalna liczba wierszy na etykietę 7 (przy użyciu etykiet o szerokości 24 mm)

Maksymalna liczba bloków tekstu 99

Symbole 384

Ramki 7

Automatyczne numerowanie 01-99

Liczba kopii 01-99

Drukowanie tekstu w pionie Tak

Obrócony tekst (do oznaczania kabli) Obróć raz | Obróć i powtórz

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / 
Server 2012 MacOS 10.12.x - 10.15.x | Mac OS X 10.7.x - 10.11.x

Kreator etykiet do oznaczania kabli Tak (tylko Windows)

Czcionki Wszystkie zainstalowane czcionki TrueType

Style czcionek 12

Obsługa plików graficznych JPG, BMP, TIFF, PNG

Ramki 153

Kody kreskowe 21 protokołów, w tym kody kreskowe 1D / 2D

Maksymalna liczba znaków na etykietę 1500

Liczba etykiet zapisywanych w pamięci 99

iOS i Android iLink&Label do drukowania identyfikatorów kabli z Fluke Networks Linkware Live 
Mobile Cable Label Tool | Mobile Transfer Express

Kasety z taśmą Kasety z taśmą Brother TZe (3,5 mm - 24 mm)
Rurka termokurczliwa Brother HSe (5,8 mm - 23,6 mm)

Waga i wymiary Wymiary drukarki: 126 mm (szer) x 250 mm (wys) x 94 mm (gł)
Waga drukarki: 1.05 kg



Kontakt:

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. 
Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Brother Central and Eastern Europe GmbH 
Oddział w Polsce 
ul. Marynarska 15, 
02-674 Warszawa 
www.brother.pl


