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Impressora manual portátil de identificação profissional criada
para uma ampla gama de aplicações de etiquetagem em Usinas,
Concessionárias de energia, Montadores de painéis e Industrias em
geral.
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
• Funciona com 6 pilhas “AA” (não incluídas)
• Peso da impressora: 746 gramas
• Dimensões da impressora:
230 mm X 101mm X 63,5mm
Imprime fita de PVC , Nylon, Poliéster e Tubo termocontratil

Vantagens e Benefícios
• Etiquetas fáceis de aplicar e poupam tempo
• Cortador manual para cortes limpos, fáceis e com
a medida exata.
• Armazena até 100 etiquetas personalizadas
• Teclas alfabéticas e numéricas
• Ampla tela LCD com luz de fundo
• Desligador automático maximiza a vida da bateria
• Imprime em 5 tamanhos para melhor legibilidade e
ajuste perfeito.
• Imprime código de barra code 39 e 128
• Capa protetora contra impactos
• 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.
• Tela com luz e com medidor de duração da pilha
• Identifica automaticamente fios e cabos de
6 e 9 mm
• Tecla Power e Print
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Etiquetas disponíveis :

•
•

Tubos termocontrateis 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.
Instalação da fita:
- Abra o compartimento da fita
– Instale a fita:
– Pressione firmemente para ajustar a fita.
– Feche o compartimento da fita.

Extração da fita:
– Abra o compartimento da fita.
– Pressione o botão de ejeção da fita.
– A fita vai-se levantar cuidadosamente.
– Extraia a fita e instale uma nova.
– Feche o compartimento da fita
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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