
MOŽNOST
ROZŠÍŘENÍ

ZÁRUKY AŽ NA
3 ROKY!

POPISOVAČE BUŽÍREK
Rychlý, jednoduchý a profesionální způsob

značení vodičů.
Potřebujete profesionální a spolehlivé zařízení pro značení vodičů a kabelů?

Chcete, aby byly Vaše popisky kvalitní a měly vysokou odolnost? 
V tom případě jsou popisovače bužírek tím pravým řešením pro Vás!

ODOLNÉ ZNAČENÍ 

Komplexní ekonomické 
řešení pro značení
elektroinstalací.
Nejdostupnější profesionální 
značení na trhu.

- Termotransferový tisk
- Připojení k PC
- Paměť na 128 souborů
- Tisková paměť 1000 znaků
- Rychlost tisku 25 mm/s
- Automatický nástřih

Popisovač s nejlepším
poměrem cena / výkon a
se všemi pokročilými 
funkcemi.

- Termotransferový tisk
- Připojení k PC

- Paměť na 150 souborů
- Tisková paměť 2048 znaků
- Rychlost tisku 25 mm/s
- Automatický nástřih i koncový odřez

Nejvyšší model 
pro náročné
s nejrychlejším tiskem.

- Termotransferový tisk
- Připojení k PC
- Paměť na 200 souborů
- Tisková paměť 2500 znaků
- Rychlost tisku až 40 mm/s
- Tisk až na tři řádky 
- Automatický nástřih i koncový odřez

Plně automatizovaný
model bez
připojení k PC.

- Termotransferový tisk
- Paměť na 20 souborů 
- Tisková paměť 2500 znaků
- Rychlost tisku 25 mm/s
- Automatický nástřih 
 i koncový odřez 

S700E M-1STD
III

TP76E M-1PRO
IV

- 

Maximální výkon za
přijatelnou cenu. 
Tisk diakritiky a gra�ky.

- Termotransferový tisk
- Připojení k PC

- Paměť na 150 souborů
- Tisková paměť 2048 znaků
- Rychlost tisku 25 mm/s
- Nadstandardně velký displej
- Možnost tisku z paměťové karty
- Automatický nástřih i koncový odřez

TP80E 

- 

Tisk diakritiky a gra�ky

Má-li označení elektroinstalací kvalitně plnit svoji 
funkci, je důležité, aby byly popisky odolné a aby 
nedošlo k jejich vyblednutí nebo smazání. 

Popisovače bužírek v tomto směru dokonale splňují 
i ty nejvyšší požadavky - díky špičkové termotrans-
ferové technologii tisku a speciálním materiálům 
budete mít naprostou jistotu, že Vaše popisky 
zůstanou čitelné po mnoho let!



MOBILITA
Popisovače bužírek nabízí veškeré funkce srovnatelné s velkými 
stacionárními tiskárnami, ale přesto jsou malé a lehce přenosné. Díky 
tomu můžete značit vodiče a kabely kdykoliv a kdekoliv to 
budete potřebovat. Pokud tedy na montáži zjistíte, že některé popisky 
chybí nebo potřebují opravit, s popisovači bužírek to pro Vás nebude 
žádný problém.

KOMUNIKACE S PC
Máte svoje popisky v textovém souboru na počítači? Nepřepisujte je! 
S modely vybavenými USB portem můžete snadno importovat 
a tisknout textové soubory přímo z Vašeho počítače. Tisk velkého 
množství  popisků  se  tak stává  otázkou  několika  vteřin!   Modely 

ÚSPORA
Neutrácejte zbytečně peníze tam, kde to není nutné. Popisovače bužírek 
mají spolu s naším originálním spotřebním materiálem 
bezkonkurenčně nejnižší provozní náklady na trhu. I díky tomu se 
staly v současné době nejpoužívanějšími tiskárnami pro tvorbu přehled-
ného a kvalitního značení vodičů a kabelů.

CO VŠE MŮŽETE 
POPISOVAT?
- PVC bužírky o průměru 2,0 až 6,0 mm
- smršťovací bužírky o průměru 2,5 až 6,0 mm
- samolepící štítky o šířkách 6, 9 a 12 mm
-   o šířce 4 mm* 
 *pouze modely M-1PRO IV a M-1STD III

  
  
            

 

Rychlost tisku
Rozlišení
Metoda tisku
Displej
Počet velikostí písma
Počet fontů písma
Maximální počet řádků
Automatické řady
Paměť

Automatický nástřih
Koncový odřez
Tisková paměť
Paměťové karty
Tisk diakritiky

Integrovaný čistič bužírky
Maximální počet kopií
Automatická detekce média
Klávesnice
Hmotnost
Rozměry

25 mm/s
300 dpi

termotransfer
14 znaků / 2 řádky

1
2

1-99
128 souborů

ano
manuální

1000 znaků
ne
ne
ne
ne

200
ne

gumová
2 kg

290 x 270 x 100 mm

25 mm/s
300 dpi

termotransfer
16 znaků / 2 řádky

6
1
2

1-20
20 souborů

ano
automatický
2500 znaků

ne
ne
ne

ano
10

ano
gumová

2 kg
250 x 300 x 85 mm

25 mm/s
300 dpi

termotransfer
30 znaků / 7 řádků

7
9
2

1-999 / 001-999
200 souborů

ano
automatický
2048 znaků

ano
ano (ze softwaru)

ano
ano
250
ano

standardní
3,2 kg

320 x 280 x 100 mm

až 40 mm/s
300 dpi

termotransfer
10 znaků / 2 řádky

7
1
3

1-99 / 01-99
150 souborů

ano
automatický
2500 znaků

ne
ne
ne

ano
10

ano
standardní

2 kg
250 x 300 x 85 mm

S700E M-1STD III TP80E M-1PRO IV
25 mm/s
300 dpi

termotransfer
15 znaků / 2 řádky

7
5
2

1-999 / 001-999
100 souborů

ano
automatický
2048 znaků

ne
ano (ze softwaru)

ano
ano
250
ano

standardní
3,2 kg

320 x 276 x 100 mm

TP76E
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