Case Study – P-touch E550WVP
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Opgradér din professionelle opmærkning
med P-touch
Den selvstændige elektriker Richard Lowe siger, at P-touch
E550WVP er blevet et uundværligt værktøj for hans virksomhed.
Han har næsten 20 års erfaring som elektriker i Staffordshire
( UK ) og specialiserer sig i kabeltavler og kontrolsystemer
til specialapplikationer. Han valgte P-touchs flagskibslabelprinter som en hjælp til at effektivisere sit arbejde.

Brugervenlige funktioner
Richard har brug for labelprinteren til størsteparten af
sine projekter og er blevet imponeret af dens kvalitet og
funktionalitetsniveau.
“Der er masser af anvendelige funktioner, og den har også
et godt udvalg af symboler. Jeg synes, det er let at navigere
med en stor, klar skærm og letforståelige kontrolpaneler.
Jeg kan virkelig godt lide den automatiske tilpasning af
labels til den tape, jeg bruger, og den automatiske kniv er
også meget praktisk.
Jeg bruger labelprinteren til forskellige applikationer, heriblandt sikkerhedslabels, labels til hardware-installationer
og -instrumenter. Den udskriver hurtigt meget professionelle
labels – og så snart jeg har lavet en labelskabelon, kan jeg
gemme den og bruge den igen, så ofte jeg vil.”

Richard Lowe Electrics ( UK ) tester P-touch E550WVP

Opmærkning ved hjælp af trådløs forbindelse
P-touch E550WVP er Brothers første håndholdte håndværkermodel med Wi-Fi og direkte trådløs forbindelse til
elektrikere, og kan bruges sammen med Brothers apps
til smartphone og tablet; Mobile Cable Label Tool, Mobile
Transfer Express og iPrint&Label.
Richard siger: “Wi-Fi’en er virkelig en unik funktion, og den
har gjort mig i stand til straks at hente ekstra skabeloner
– inklusive et nyttigt visitkortdesign.”

Professionelt værktøj
Richard havde ikke opgraderet sit opmærkningsværktøj
i flere år, før han investerede i P-touch E550WVP.
Han siger: “Det er afgjort en meget professionel labelprinter,
og den leveres også med en solid kuffert.”
“P-touch E550WVP er en smart labelprinter. Printkvaliteten
er fremragende, og jeg kan fremstille virkelig tydelige og
slidstærke labels ved hjælp af den laminerede TZe-tape.
Den gør det let for mig at overholde branchens regulativer
og er blevet en essentiel del af mit udstyr.”

