
Brother Pro 
lenšu klāsts

Uzlīmes profesionālam 
pielietojumam
P-touch Pro lentes ir veidotas no izturīgiem profesionāliem materiāliem un 
adhezīviem. No jaunām pašlaminējošām lentēm līdz specīgas saķeres lentēm, 
izvēlies pareizo lenti savam darbam.

Apskati Pro lenšu klāstu mūsu mājas lapā 
www.brother.lv/supplies vai apmeklē 
www.brother.eu

Termosēžas cauruļveida

PašlaminējošasElastīgas ID

Spēcīgas saķeres

Jaunums

Pilnīga informācija par testēšanu - www.brother.eu/tze-data



Pro lenšu klāsts
6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm

TZe-FX231Melnas drukas balta

Melnas drukas dzeltena

TZe-FX241TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX631 TZe-FX641TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX651 TZe-FX661

TZe SPĒCĪGAS SAĶERES LAMINĒTA - 8 M

Melnas drukas balta

Melnas drukas caurspīdīga

Melnas drukas dzeltena

TZe-S231 TZe-S241TZe-S211 TZe-S221 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S131 TZe-S141TZe-S121 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641TZe-S621 TZe-S651

TZe-SE4Melnas drukas balta TZe-SE5

HSe-211Melnas drukas balta HSe-251HSe-221 HSe-231 HSe-241

Melnas drukas balta

Melnas drukas dzeltena

TZe-SL251 TZe-SL261

TZe-SL651 TZe-SL661

Melnas drukas balta

Melnas drukas zaļa

FLe-2511*

FLe-6511*

FLe-7511*

Melnas drukas dzeltena

Melnas drukas balta STe-161STe-141 STe-151

5.8mm 8.8mm 11.7mm 17.7mm 23.6mm

Gludām, nelīdzenām, teksturētām un ar pulveri pārklātām virsmām. Ar 3 reizes lielāku izturību uz teksturētām virsmām 
salīdzinājumā ar Brother standarta lenti.

TZe ELASTĪGA ID LAMINĒTA - 8 M

Ar speciāli veidotu līmi, lai droši aptītu ap vadiem un kabeļiem, kuru diametrs ir 3 mm vai lielāks.

TZe PAŠLAMINĒJOŠA - 8 M

Kabeļu marķēšanai tiek nodrošināts aizsargslānis virs apdrukātā laukuma. Ar mūsu izdevīgāko risinājumu teksts drukāšanas 
laikā tiek laminēts, kas nozīmē, ka 24 mm lente ir piemērota lielāka diametra CAT6A kabeļiem.

TZe DROŠĪBAS LAMINĒTA - 8 M

Kad uzlīme tiek noņemta no virsmas, uz tās paliek šaha laukuma raksts, kas norāda, ka uzlīme ir tikusi pārveidota.

FLe KAROGVEIDA (SAGRIEZTAS) - 72 UZLĪMES

Griezta nelaminēta karogveida uzlīme. Jauns un uzlabots atsevišķas uzlīmes dizains padara ļoti vienkāršu tās izmantošanu 
pēc izdrukāšanas. Plaša apdrukājama zona svītrkodiem un citai informācijai.

STe TRAFARETA - 3 M

Nelīmējoša lente, ko izmanto kā masku, lai pastāvīgi marķētu (kodinātu) vadītāja virsmas, izmantojot elektrolītiskās 
marķēšanas ķimikālijas un iekārtas, vai lai atzīmētu (kodinātu) stiklu, izmantojot stikla kodināšanas pastu.

HSe TERMOSĒŽAS CAURUĻVEIDA - 1.5 M

Apdrukājama caurule, kad tā ir sarukusi karstuma ietekmē, tā nodrošina drošu stiprinājumu uz vadiem un kabeļiem. 
Samazinājuma attiecība 2:1.

* Uzlīmju izmēri, kad tās ir izdrukātas: 45mm x 21mm. 45mm x 10.5mm - kad pielietotas.

Laminējums Temperatūru 
izturība

Ūdens izturība Izturība pret 
izbalēšanu

Nodilumizturība Izturība pret 
ķimikālijām

Spēcīga saķere


