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Ngày 11/12/2013, công ty TNHH TM-DV Tin học Nhân Sinh Phúc (NSP) đã phối hợp
cùng công ty Brother International Việt Nam phối hợp tổ chức buổi hội thảo với chủ
đề “Trải nghiệm công nghệ đánh nhãn cầm tay thế hệ mới” tại khách sạn Pullman
Saigon.Nội dung buổi hội thảo xoay quanh việc công bố chính thức mối quan hệ hợp
tác giữa NSP & Brother tại Việt Nam cũng như giới thiệu các dòng máy in ấn nhãn
cầm tay chuyên dụng trong lĩnh vực Mạng/Viễn thông tại thị trường Việt Nam.

  

Nội dung buổi hội thảo xoay quanh việc công bố chính thức  mối quan hệ hợp tác
giữa NSP & Brother tại Việt Nam cũng như giới thiệu các  dòng máy in ấn nhãn cầm
tay chuyên dụng trong lĩnh vực Mạng/Viễn thông tại thị  trường Việt Nam, đặc biệt
là dòng sản phẩm PT-E300 hoàn toàn mới với nhiều công  nghệ đột phá. Tiếp nối sự
thành công của ngành hàng máy in nhãn (P-touch) trên  toàn cầu cũng như khẳng
định vị trí số 1 của mình tại Việt Nam, sản phẩm mới  thuộc nhóm sản phẩm công
nghiệp được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cao nhất  của các khách hàng là
các nhà thầu xây dựng, nhà thầu thi công hạ tầng mạng –  viễn thông cũng như các
nhóm khách hàng công nghiệp khác.

  

Là thành viên mới nhất trong gia đình máy in nhãn công  nghiệp cầm tay Brother™
P-touch, PT-E300 được thiết kế từ những chi tiết nhỏ nhất  để trở thành một sản
phẩm với đầy đủ các tính năng thông minh, tính tiện dung  và linh hoạt động để đáp
ứng việc thiết kế và in nhãn. Ngoài ra, bàn phím  QWERTY bên cạnh hệ thống các
phím chức năng giúp cho chúng ta có thể nhang chóng  tạo ra các tấm nhãn có chất
lượng cao. Một điểm nổi bật và cũng là lần đầu tiên  Brother đưa ra thị trường có là
khả năng in ống co nhiệt (HSe) cho phép đánh dấu  các loại cáp cho đường kính
1.7mm – 10.6mm.

  

Ngoài khả năng in ống co nhiệt HSe, máy PT-E300 đồng thời  có thể in nhãn HGe
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dưới dạng các hộp nhãn tương tự TZe. Mỗi hộp nhãn sẽ tích hợp  đầy đủ các thành
phần để mỗi miếng nhãn in ra đều được bảo vệ bằng 1 lớp màng  trên cùng. Sử
dụng công nghệ cảm biến đầy sáng tạo của Brother, PT-E300 sẽ cho  phép tự động
điều chỉnh  các thiết lập để  đưa ra chất lương in hoàn hảo. Ngoài ra, tất cả các
chủng loại nhãn đều đáp ứng  các tiêu chuẩn quốc tế UL, OSHA, ANSI 606A,
IEC-61439 với các điểm nổi bật là  chống bay màu, chống trầy xước, chịu được nhiệt
độ cao (-80ºC – 100ºC) cũng như  là chống các loại hóa chất và nước.
 “Sản phẩm được thiết kế để bạn có thể sử dụng ngay lần đầu  tiên sở hữu nó mà
không cần phải qua bất kì khóa học nào. Chỉ cần chọn kiểu  nhãn, kích thước là bạn
đã sẵn sang để in ra miếng nhãn của mình. Đối với các  nhà thầu, tích hợp hệ thống
bận rộn cần thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI/TIA thì  đây là giải pháp giúp bạn tiết
kiệm rất nhiều thời gian”, theo ông David Crist,  Phó Chủ Tịch phụ trách kinh doanh
Brother Mobile Solutions.

  

Một dự án chuyên nghiệp được đóng một phần bằng tính an  toàn và  chi tiết khi
mọi hạng mục và thiết  bị đều được dán nhãn, và PT-E300 được thiết kế bởi những
chuyên gia và dành cho  chuyên gia. Theo ông Ravi Panjwani, Phó Chủ Tịch phụ
trách sản phẩm của Brother  Mobile Solution “Đáp ứng tối đa tính tiện dụng trong
quy trình làm việc cho các  nhà tích hợp hệ thống trong thị trường viễn thông, điện,
âm thanh ánh sáng để đảm  bảo tiêu chuẩn ANSI/TIA, hay mã vạch”.

  

Tính năng nổi  bật của máy in nhãn công nghiệp PT-E300 là:

    
    -  In nhãn có màng bảo vệ – Công nghệ màng polyester tiên tiến (PET) tự
động bảo vệ bề mặt lớp nhãn in  giúp tăng tuổi thọ và độ bền của nhãn.
 
    -  In nhiều nội dung hơn trên từng nhãn – công nghệ phông chữ với cho
phép in rõ nét nội dung dễ dàng đáp ứng các  tiêu chuẩn về nhãn đánh đấu của
ANSI / EIA / TIA-606 hay là tiêu chuẩn UL.
 
    -  Tính năng nhảy số hay kí tự hoàn hảo – cho phép bạn cho nhảy chữ / hay
số một cách tự động trên một hay nhiều  nhãn.
 
    -  Màn hình hiển thị LCD lớn – màn hình hiển thị đồng thời phát sang cho
phép bạn dễ dàng nhận dạng và  thiết kế nhãn trong bóng tối hay kiểm tra nội dung
trước khi in.   
    -  Tốc độ in nhanh – hệ thống cơ học tân tiến tương  thích với nhãn HGe giúp in
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nhanh hơn 2 lần so với các sản phẩm trước.   
    -  Giao diện đa ngôn ngữ – mục lục, các phím tính năng có thể được thể hiện
trên 20 ngôn ngữ tạo độ  tiện dụng tối đa cho người sử dụng.
 
    -  Nhãn HGe và TZe – đa dạng các sự lựa chọn về kích thước, màu sắc, độ bám
dính, độ dẻo cùng  các dòng ống co nhiệt.   

  

Tham khảo thông tin chi tiết sản phẩm tại: http://welcome.brother.com/vn-vi/produ
cts-services/labellers.html .

  

Một số hình ảnh buổi hội thảo:
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