
Popisovač
bužírek S700E
Komplexní a ekonomické řešení pro značení 
elektroinstalací

S popisovačem bužírek S700E se Vám do rukou dostane výkonný 
a ekonomický pomocník pro značení vodičů, kabelů a elektrických 
zařízení. Tento kompaktní a přenosný popisovač byl navržen 
na základě požadavků a zkušeností odborníků z praxe. Díky tomu 
je vybaven pokročilými funkcemi, které zvyšují produktivitu práce 
a šetří Váš čas i peníze. Profesionální značení elektroinstalací ještě 
nikdy nebylo dostupnější.

Kromě jiných pokročilých funkcí nabízí popisovač S700E 
připojení k počítači pomocí USB portu. Díky originálnímu softwaru, 
který je s popisovačem dodáván, můžete pohodlně zpracovávat 
a tisknout i velké množství dat. Obsah připravený předem na počítači 
lze také uložit do paměti popisovače a vytisknout přímo na pracovišti.

Kvalitní a trvalé označení s popisovačem S700E není nijak nákladnou 
záležitostí. Vedle příznivé pořizovací ceny se může tento popisovač 
pochlubit velmi nízkými provozními náklady. Svým projektům tak 
dodáte profesionální vzhled bez zásadního navýšení rozpočtu. 
Popisovač bužírek S700E je ideální volbou pro všechny co hledají 
dostupné a kvalitní zařízení pro značení elektrických rozvodů.
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Barvící páska Štítková páska samolepící



Popisovač S700E tiskne 

nejen na bužírku, ale také 

na samolepící štítky, 

a to vše zvládne rychlostí 

25 mm/s.

Kvalita tisku je zajištěna 

termotransferovým 

tiskem.

Pro větší pohodlnost 

práce je bužírka či páska 

při tisku automaticky 

nařezána, aby bylo 

možné jednotlivé popisky 

jednoduše oddělit.

Součástí balení je také 

tvrdý plastový kufřík 

pro bezpečné uložení 

a přenos tiskárny.
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Váš dodavatel:

Rychlost tisku 25 mm/s

Způsob tisku Termotransfer

Rozlišení 300 dpi

Připojení k PC USB port

Displej LCD – 2 řádky, 14 znaků

Velikosti písma 6 velikostí

Vnitřní paměť 1 GB (128 souborů)

Odstřih Automatický nástřih, manuální odstřih

Provozní podmínky 15 až 35°C

Rozměry 290 x 270 x 100 mm

Hmotnost 2 kg

termotransferový tisk

tisk na bužírky o průměru 2,0 až 6,0 mm

tisk na samolepící štítky šířek 6, 9 a 12 mm

vysoká rychlost tisku – až 25 mm/s

propojení s počítačem přes USB port

automatický nástřih tiskového média

vnitřní paměť o velikosti 1 GB

odolný plastový kufřík

rozměrný dvouřádkový displej s podsvícením
Specifikace:

TISK NA BUŽÍRKY 
O PRŮMĚRU 

2,0 AŽ 6,0 MM
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TISK NA 
ŠTÍTKY ŠÍŘEK
6, 9 A 12 MM


