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Características
Do Produto
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Impressora manual portátil de identificação profissional, fácil de
usar e uma exclusiva funcionalidade e uma avançada conectividade
com o PC. É ideal para os exigentes profissionais como datacom,
eletricistas, MRO, Áudio e Vídeo, segurança e outros. É uma
excelente ferramenta
para identificação de
instalaçao e
componentes de baixa tensão ( NBR 5410 ) e média tensão
(NBR 14039 ), auxiliando na prevenção de acidentes conforme
norma regulamentadora NR 10.
• Tecnologia de impressão com transferência térmica produz
etiquetas duráveis, à prova de borrões e resistentes a produtos
químicos, solventes, calor e U.V
• Um eficaz pacote de pilhas recarregáveis de lítio-ião (Li- on) ,utiliza
um tecnologia de carga rápida
• Mostra os possíveis erros das etiquetas antes de serem impressas,
economizando tempo e dinheiro.
• Ajusta automaticamente o tamanho do texto nas etiquetas,.
• Reconhecimento de fitas percebe quando a fita foi mudada e salva
as últimas etiquetas usadas
• Impressão desde qualquer programa Windows® por meio da
interface USB
• Importação de dados desde qualquer programa baseado em
Windows®.
• Peso da impressora: 898,1 gramas
Dimensões da impressora: 245 mm X 125mm X 65mm
Vantagens e Benefícios
• Interface gráfica e intuitiva permite criar, editar
e visualizar várias etiquetas na nossa maior tela
com luz LCD.
• Um eficaz cortador que opera com um toque
• Teclas de atalho eliminam as suposições e os
menus complicados, formatam fácil e rapidamente
os tipos de etiquetas mais comuns.
• Salva tuas etiquetas. Cria mais de 1000
etiquetas com logotipos e símbolos, salvando-as
instantaneamente
• Pilhas de lítio-ião (Li- on) recarregáveis
rapidamente com medidor de carga.
• Símbolos Mais de 1000 Símbolos industriais préprogramados
• Biblioteca Mais de 150 termos industriais préprogramados e a capacidade de criar sua própria
biblioteca de termos
• Capa protetora contra impactos
Conectividade com o PC
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Conectar a alimentação
A impressora pode funcionar com bateria ou com alimentação CA. O adaptador de
alimentação e uma bateria recarregável são fornecidos com a impressora.
A impressora pode funcionar com seis pilhas alcalinas AA, mas apenas como
alimentação auxiliar temporária. Para economizar energia, a impressora será desligada
automaticamente após cinco minutos de inatividade
Conectar o adaptador de alimentação
A impressora usa um adaptador de alimentação de 110V-240V. Conectar o adaptador de
alimentação com a bateria inserida recarrega a bateria.
Para conectar o adaptador de alimentação
1. Conecte o adaptador de alimentação ao conector de alimentação na parte inferior da
impressora.
2. Conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação à tomada de energia.
Inserir a bateria
A impressora usa uma bateria de íon de lítio recarregável para quando não estiver
conectada ao adaptador de alimentação. Como alimentação auxiliar temporária, a
impressora pode funcionar com seis pilhas alcalinas AA.
Para inserir a bateria
1. Pressione a trava na parte posterior da impressora para remover a tampa do
compartimento da bateria.
Etiquetas dsponíveis :
- Tubos termocontraivel de poliolefina
• Marcação de cabos e fios. A retração ao calor faz com que seja isolante.
• Branco : 9mm e 12mm x 1, 5 metros
- Fitas de vinil de cores
• Marcação de segurança, marcação de estantes, para uso externo e interno.
• Branco, amarelo, vermelho : 12mm e 19 mm x 5,5 metros
• Resistentes a UV.

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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