
Echipamente profesionale 
de etichetare 
pentru electricieni 
şi instalatori de cablu

P-touch 7100VP 
P-touch 7500VP
P-touch 7600VP



Necesitatea etichetării

Cutii de distribuţie & 
patch panel-uri

Canale şi conducte
pentru cablu

Măşti pentru prize de 
telefon şi reţea

Cabluri

Realizarea etichetelor personalizate 
oferă patru avantaje principale 
electricienilor, instalatorilor de cablu 
şi altor specialişti din domeniul 
cablărilor profesionale:

Instalaţii profesionale

Impresionaţi-vă clienţii prin calitatea 
profesională a instalaţiei, prin realizarea 
etichetelor detaliate, lizibile, ce conţin 
simboluri şi chiar din logo-ul firmei dvs.
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Întreţinere facilă

Reduceţi timpul necesar diagnosticării 
erorilor utilizând aparatele Brother P-touch 
pentru etichetarea clară a cablurilor şi 
componentelor electrice sau de reţea.
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Operare facilă

Faceţi mai uşoară viaţa clienţilor dvs. 
Utilizaţi etichetele Brother P-touch pentru 
identificarea clară a componentelor 
electrice, a porturilor şi măştilor de reţea / 
telefon, prin asigurarea unei operări usoare 
şi prevenirea apariţiei erorilor.
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Siguranţă

Creaţi semne de avertizare profesionale 
şi etichete de informare pentru instruirea 
clienţilor dvs. privind aspectele principale 
de siguranţă.
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P-touch 7100VP

Specificaţii P-touch 7100VP:

Introducerea ideală în etichetarea 
profesională

Creat pentru uzul general al etichetării, PT-7100 
tipăreşte etichete durabile cu lăţimea de 3.5, 6, 9 
şi 12mm. Peste 35 de simboluri comune domeni-
ilor electric şi audio-video pot fi inserate şi pot fi 
tipărite până la 2 linii de text pe etichete.

Uşor de folosit
Tasta cu funcţii asigură acces uşor la toate setările 
aparatului. Ai de ales între 9 stiluri de tipărire, 15 
mărimi şi 6 stiluri de chenare. Ecranul îţi permite 
să vezi şi să editezi eticheta înainte de tipărire.

Portabil
PT-7100 este un echipament uşor, compact,
ce poate fi ţinut în mână. Prevăzut cu un strat 
protector de cauciuc, este furnizat cu o geantă 
de transport practică cu spaţiu de stocare
a adaptorului AC şi a benzilor TZ preferate.

P-touch 7100VP include:
•	 Bandă	puternic	adezivă	negru/galben	12mm	

de 8m
•	 Geantă	de	transport
•	 Adaptor	AC

• Ecran LCD 12 caractere

• Tipărire pe 2 linii

• Tipărire orizontală, verticală şi în oglindă

• 107 simboluri

• Memorie 720 caractere

• 15 mărimi de font şi 9 stiluri de tipărire 

• 6 cadre



P-touch 7500VP & 7600VP

Caracteristicile PT-7500 & PT-7600:

Creat pentru utilizare profesională

Atât modelul PT-7500, cât şi PT-7600 prezintă 
caracteristici şi funcţii dezvoltate ca rezultat al 
necesităţilor exprimate de clienţii noştri.

Cu un design solid şi rezistent, ambele aparate 
dispun de un mâner protector de cauciuc care
nu oferă doar protecţie, ci împiedică, de aseme-
nea, alunecarea aparatului din mâna dvs. Pentru 
o protecţie suplimentară a unităţilor, acestea sunt 
furnizate într-o cutie portabilă robustă, cu spaţiu 
de stocare pentru benzi suplimentare, accesorii şi 
adaptor AC.

P-touch 7500VP conţine:
8 m de bandă puternic adezivă, negru pe  •	

 galben, de 24mm 
Cutie portabilă practică•	
Adaptor AC•	

• Mâner protector de cauciuc

• Utilizare benzi etichetare de 6, 9, 12, 18 & 24 mm

• Buton special “Tip etichetă” în vederea realizării rapide a etichetelor pentru  
   cele mai uzuale aplicaţii

• Display LCD cu fundal iluminat pentru citire uşoară

• Sistem de tăiere avansat - fără foarfece

• Numerotare secvenţială automată 

• Tipărire coduri de bare

• Tipărire 7 rânduri

Şnur pentru gât/mână•	



P-touch 7500VP & 7600VP

Avantajele PT-7500 şi PT-7600

Panou cu display LCD cu 
fundal iluminat pentru 
citire uşoară

Tipărire rapidă şi facilă
a etichetelor care conţin 
numere crescătoare. Ideal 
pentru identificarea unui 
mănunchi de cabluri!

164 simboluri (inclusiv 
simboluri tipice Audio/
Video) sunt incluse în 
dotarea standard
a ambelor modele.

Un buton special “Tip etichetă” vă 
permite realizarea rapidă a etichete-
lor pentru cele mai uzuale aplicaţii 
electrice de etichetare.

L1     L1

L2     L2
L3     L3

Avantaje şi caracteristici create
pentru electricieni şi instalatori cablu
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Numerotare automată

Sistem automat de tăiere

Pentru a vă asigura că eticheta este tipărită la 
lungimea corectă, ambele modele dispun de un 
sistem special de tăiere care opreşte tipărirea în 
punctul de tăiere dorit. Nu sunt necesare foarfece 
pentru tăierea benzii la lungimea corectă!

Realizarea facilă a etichetelor

Simboluri



P-touch 7600VP
Caracteristici suplimentare
şi avantajele PT-7600

Baterie reîncărcabilă
Furnizată cu baterie reîncărcabilă, unitatea 
se poate încărca cu uşurinţă peste noapte, 
prin conectarea adaptorului AC la aparatul 
de etichetat, ceea ce contribuie la reducerea 
impactului asupra mediului, fiind, de asemenea,
o	cale	de	reducere	a	costurilor	adiţionale.	Gata	cu	
achiziţionarea bateriilor scumpe! 

Crearea de conţinut personalizat şi 
încărcarea în memoria PT-7600 
PT-7600 conţine un port USB şi cablu pentru 
conectarea la un calculator cu Microsoft 
Windows. Creaţi-vă machetele proprii pentru 
etichete şi adăugaţi simbolul AV personal şi 
simbolurile electrice sau logo-ul firmei cu 
ajutorul software-ului furnizat de design pentru 
etichete. Pe dispozitiv există zece locaţii speciale 
de memorare pentru stocarea imaginilor 
personalizate şi a etichetelor, astfel încât acestea 
sunt disponibile oricând şi oriunde.

P-touch 7600VP conţine:
8m de bandă puternic adezivă, negru pe galben, de   •	

 24mm 
Cablu Flexi-ID negru pe alb, de 12mm  •	

 8m bandă de înfăşurare
Cutie portabilă practică•	
Pachet cu baterie reîncărcabilă integrată•	
Adaptor AC•	
Cablu USB•	
Software de editare / design etichete•	
Şnur pentru gât/mână•	
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Privire de ansamblu
asupra caracteristicilor

P-touch
7500VP

P-touch
7600VP

P-touch 7100VP, 7500VP & 7600VP

Mâner protector de cauciuc

Adaptor AC şi cutie portabilă incluse

Se pot utiliza baterii alcaline standard

Sistem de înlocuire rapidă a casetei pentru etichete

Salvarea în memorie a etichetelor preferate 

Gamă de bază a simbolurilor pentru electricieni inclusă

Gamă extinsă de simboluri pentru electricieni şi A/V

Sistemul avansat de tăiere asigură tăierea etichetelor la mărimea dorită

Tipărire etichete cu lăţime de până la 24mm

Selectarea lungimilor etichetei/blocului în unităţi incrementale de 0,1mm

Display LCD cu fundal iluminat pentru citire uşoară

Moduri speciale pentru tipuri uzuale de aplicare a etichetelor

Funcţie de rotire a textului pentru înfăşurarea pe cabluri

Introducerea rapidă a numerelor cu ajutorul tastaturii speciale

Şnur pentru gât - util pentru transportul aparatului pe scări

Furnizată cu două benzi pentru etichete în dotarea standard

Baterie reîncărcabilă inclusă

Port USB integrat şi cablu USB furnizat** 

Stocarea în memorie a logo-ului unei firme şi a altor imagini**

Crearea propriilor şabloane pentru realizarea mai rapidă a etichetelor**

** Este necesară conexiune PC
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P-touch
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Etichete durabile

Antiabrazive

Dezlipire facilă

Laminate

Rezistente la 
apă

Rezistente la 
substanţe chimice

Rezistente la 
decolorare

Rezistente la 
temperatură

Aderenţă 
puternică

Cele şase straturi diferite din etichetele TZ 
laminate le conferă rezistenţă maximă

înveliş protector (PET) 38µm
inscripţie

adeziv (acril)

film pozitiv (PET)
strat colorat pentru filmul pozitiv

adeziv (acrilic)
hârtie suport

De ce sunt atât de rezistente etichetele 
laminate Brother P-touch?
Spre deosebire de etichetele obişnuite, benzile 
TZ laminate Brother P-touch sunt alcătuite din 
şase straturi de materiale care formează
o etichetă subţire, foarte puternică. Caracterele 
sunt formate cu cerneală termică de transfer şi 
plasate între două straturi protectoare de PET 
(film de poliester).
Rezultatul este o etichetă practic indestructibilă, 
care poate rezista şi în cele mai dificile condiţii.

Verificate în condiţii extreme
Suntem convinşi de durabilitatea etichetelor 
noastre, deoarece le-am verificat în condiţii 
extreme, supuse efectelor abraziunii, 
temperaturii, substanţelor chimice şi radiaţiei 
solare. Rezultatele demonstrează că etichetele 
laminate Brother P-touch sunt mai performante 
decât etichetele firmelor concurente, prin 
menţinerea caracterului lizibil şi aderenţei, 
garantând calitatea profesională a etichetelor 
create să dureze.



Verificate în condiţii extreme

Test de abraziune: un dispozitiv de netezit de 1 kg a fost deplasat pe etichetele 
laminate Brother P-touch şi pe etichetele nelaminate ale firmelor concurente. După 
50 de ture, caracterele de sub eticheta laminată P-touch nu au fost deloc afectate, 
iar stratul laminat a prezentat doar uşoare zgârieturi. La acest test, caracterele de pe 
etichetele firmelor concurente au fost afectate

Test de abraziune puternică: banda standard şi banda adezivă foarte puternică au 
fost aplicate pe diverse suprafeţe şi menţinute timp de 30 minute. Puterea adezivului 
a fost verificată prin îndepărtarea benzii la un unghi de 180 grade. Banda noastră 
puternic adezivă şi-a menţinut puterea adezivă cu 50% mai mult faţă de benzile 
standard.

Test chimic: benzile au fost introduse în diverse lichide, timp de 2 ore şi nu s-a 
produs nicio modificare în ceea ce priveşte aspectul sau structura etichetelor. Chiar 
dacă unele etichete introduse în anumite substanţe chimice au prezentat modificări 
minore, frecarea etichetelor cu aceleaşi substanţe chimice nu a avut niciun efect. 
O greutate de 500g cu o lavetă înmuiată în substanţe chimice şi solvent a fost 
deplasată pe deasupra fiecărei etichete de 20 ori, iar calitatea tipăririi etichetelor 
laminate P-touch a rămas neafectată, spre deosebire de etichetele nelaminate de la 
firmele concurente.

Test de decolorare: mai multe etichete laminate Brother P-touch au fost lipite pe 
plăci metalice şi plasate în interiorul unei camere de decolorare, la 83°C, pentru 
o perioadă de 100 ore, echivalentul unui an în condiţii de radiaţie solară. Culoarea 
textului a rămas neschimbată, acesta menţinându-se complet lizibil. Privită cu ochiul 
liber, culoarea de fond a etichetelor nu a prezentat nicio modificare, cu excepţia 
benzii galbene care prezenta o decolorare uşoară.

Etichete rezistente la temperatură: etichetele laminate P-touch frecate uşor cu 
hârtie abrazivă au fost lipite pe oţel inoxidabil, apoi încălzite şi răcite.  După 240 ore 
la -80°C nu s-a produs nicio modificare vizibilă a adezivului sau culorii benzii. După 
240 ore la 150°C, în ciuda decolorării uşoare, textul de pe etichete a rămas complet 
intact*. Benzile negru cu argintiu mat sunt cele mai rezistente la temperaturi ridicate.

*Atunci când banda este supusă temperaturilor extrem de ridicate pentru perioade îndelungate, filmul laminat se poate desprinde sau decolora sau se 
poate contracta. Pentru informaţii mai detaliate privind testele efectuate, contactaţi oficiul local Brother.

Aderenţă 
puternică

Rezistente la 
substanţe chimice

Rezistente la 
decolorare

Rezistente la 
temperatură

Antiabrazive
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Alegerea benzii etichetei TZ este esenţială pentru activitatea vizată. Din 
acest motiv Brother dispune de o gamă de benzi create special pentru 
diverse tipuri de etichetare. Prin utilizarea procesului nostru unic de lam-
inare şi a adezivilor special, puteţi fi convins că etichetele dvs. vor rezista în 
cele mai dificile condiţii, an după an.

Benzi laminate TZ: spre deosebire de etichetele obişnuite, 
tehnologia noastră unică de benzi laminate asigură plasarea textului 
dvs. între un strat clar de polietilen şi un strat rezistent de bază.   
Acest lucru face ca aceste etichete indestructibile în principiu să fie 
rezistente la radiaţia solară, abraziune, umezeală, substanţe chimice, 
căldură şi frig.

Bandă puternic adezivă: banda noastră puternic adezivă prezintă 
o putere adezivă în medie cu 50% mai mare, comparativ cu banda 
noastră standard, fiind adecvată pentru aplicaţii mai solicitante.

Benzi ID flexibile: create pentru înfăşurarea pe suprafeţe curbate cu 
diametru redus, precum cablurile electrice şi conducte/ţevi, acestea 
sunt, de asemenea, ideale în utilizare autocolantă (marcaje).
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Recomandat Acceptabil Nerecomandat

Benzi pentru toate tipurile de activităţi



Gama de benzi TZ

0

3.5mm

Laminate standard - 8m

Laminate mat - 8m

Laminate fluorescent - 5m

Laminate metalic - 8m

Benzi Flexi ID / benzi Flexi - 8m

Laminate de siguranţă - 8m

Laminate puternic adezive - 8m

Casetele Brother de 
benzi TZ sunt disponibile 
cu lăţimi, culori şi mate-
riale diferite

Creaţi eticheta perfectă de 
fiecare dată. Fără introducerea 
bobinelor incomode pentru 
etichete - înlocuirea casetei 
este rapidă şi simplă.

Tot ce trebuie să faceţi este 
să deschideţi capacul casetei, 
scoateţi caseta benzii TZ, 
introduceţi noua casetă şi 
închideţi capacul.

Aparatul de etichetat 
detectează automat lăţimea 
benzii casetei, astfel încât 
textul va fi tipărit la dimensiu-
nea corectă.



P-touch 7500VPP-touch 7100VP P-touch 7600VP

Specificaţii

ABCD cu tastatură numerică separată ABCD cu tastatură numerică separată

Sistem de tăiere
Baterie reîncărcabilă (inclusă) 6 x AA baterii 
alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, 
adaptor AC (inclus)

6 / 9 / 12 / 18 / 24mm

Stil font

Număr cadre
Aliniere orizontală
Tipărire în oglindă

Tipărire verticală

Mărime CAR (pct)
Tipărire rânduri multiple

Număr blocuri
Număr caractere
Număr simboluri
Setarea lungimii etichetei

Tipărire coduri de bare

10 X şabloane uzuale & imagini 1 x bază 
de date

Tip tastatură ABCD cu tastatură numerică separată

Manual Manual cu funcţie de oprire a tăierii Manual cu funcţie de oprire a tăierii

Putere 6 x AAA baterii alcaline (LR03)
Adaptor AC (inclus)

6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii 
reîncărcabile, adaptor AC (inclus)

Lăţime bandă 3,5 / 6 / 9 / 12 mm 6 / 9 / 12 / 18 / 24mm

Display cu fundal iluminat Display cu fundal iluminat

Înălţime max. tipărire 9,0mm 18,0mm 18,0mm

Grafic 12 caractere x 1 rând Grafic 16 caractere x 2 rânduri Grafic 16 caractere x 2 rânduri

Viteză tipărire 10mm / secundă 10mm / secundă 10mm / secundă

Funcţie transfer PC Nu Nu

Înlocuire unitate
(cm/inch) Da Da Da

Schimbare limbă LCD Engleză/Germană/Franceză/Olnadeză/Italiană Spaniolă/
Portugheză/Daneză/Suedeză Norvegiană/Finlandeză/
Poloneză/Slovacă/Slovenă/Croată/Română/Maghiară/Cehă

Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ 
Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ 
Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză

Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ 
Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ 
Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză

Setări margine bandă Mic / Mediu / Întreg / Tipărire în lanţ 2mm - 99mm 2mm - 99mm

Memorie text / tipărire 
copii

720 caractere în 9 locaţii 2000 caractere maxim 2000 caractere maxim

Numerotare secvenţială 1 - 9 1 - 99 1 - 99

Helsinki (Sans Serif ) Helsinki (Sans Serif ) Helsinki (Sans Serif )

Stiluri de scriere Normal/Aldin/Subliniat/Shadow/Cursiv/
Cursiv aldin/ Cursiv subliniat/Italic Shadow/Vertical

Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv 
aldin/ Cursiv subliniat

Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv 
aldin/ Cursiv subliniat

6 cadre 15 cadre 15 cadre
Nu Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere
Da Da Da
Da Da Da
6, 9, 12, 18, 24, Auto 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto
1-2 rânduri 1-7 rânduri 1-7 rânduri

1 bloc Maxim 50 blocuri Maxim 50 blocuri
292 373 373
107 164 164
30mm - 300mm 6mm - 999mm 6mm - 999mm

Nu 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

Număr maxim de carac-
tere/etichete

80 caractere 500 caractere (în medie) 500 caractere (în medie)

Cerinţe sistem (numai PT-7600VP)

Sistem de operare Windows 2000 Professional/XP/Windows Vista

Spaţiu necesar pe hard disc Minim 70MB

Interfaţă Port USB (protocol USB 1.1 sau 2.0)
Placă grafică Minim: SVGA cu adâncime culoare 16 bit

Alte cerinţe Unitate CD-ROM pentru instalare

LCD

Brother International Austria GmbH
Bd. N. Bălcescu nr.25, Sc.1, Et.5, Ap.10
010045 Bucureşti 1, România

Website:
Website soluţii:

Toate specificaţiile sunt corecte la momentul publicării. Brother 
este o marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. Toate numele 
produselor sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Tel. +40 21 313 33 13 Fax +40 21 310 75 53
http://www.brother.ro
http://solutions.brother.com
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