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Impressora manual portátil de identificação profissional criada
para uma ampla gama de aplicações de etiquetagem em ambientes
residenciais, comerciais e industriais .
A tecnologia de impressão com transferência térmica produz
etiquetas duráveis, à prova de borrões e resistentes a produtos
químicos, solventes, calor e UV .
É uma excelente ferramenta para identificação de circuitos e
riscos elétricos, sinalização de segurança, auxiliando na prevenção
de acidentes conforme norma regulamentadora NR 10
• Funciona com 6 pilhas “AAA” (não incluídas)
• Peso da impressora: 272 gramas
• Dimensões da impressora:
152 mm X 101mm X 44.5 mm
Imprime fita de PVC , Nylon, Poliéster e Espaguete termo retratil
Vantagens e Benefícios
• Etiquetas fáceis de aplicar e poupam tempo
• Cortador manual de etiqueta
• Aproximadamente 50 símbolos de acesso rápido
para aplicações de eletricidade e de segurança
• Tecla Alpha
• A tecla Serial permite uma rápida impressão
automática da etiqueta
• As “teclas de atalho” imediatamente formata as
etiquetas
Os adesivos de padrão industrial ajudam as
etiquetas a colar e durar mesmo em ambientes
adversos.

Etiquetas disponíveis :
Vinil amarelo, vermelho e branca de 12 mm de largura x 5,5 metro comprimento
Espaguete termo retrátil branco de 9 mm e 12 mm de largura x 1,5 metros
Atenção: Certifique-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As
pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo,
desmontadas ou recarregadas. Ocorrendo vazamento, evite o contato com a mesma.
Não remova o invólucro da pilha. Para descarte das pilhas contactar rede de assistência
técnica autorizada do fabricante das mesmas.
Garantia (Shelf Life)
A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 01 ano, baseado na data da nota
fiscal, desde que armazenado em suas embalagens originais protegidos de
intempéries

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda
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