TTP BANDENLABELPRINTER
Perfect klevende labels, overzichtelijk en snel!
De TTP serie labelprinter is de perfecte oplossing om uw zomer-en winterbanden duidelijk te markeren.

TTP BANDENLABELPRINTER
Regelmatig merken we dat er tijdens de hectische zomer- en winterwissels nog vaak gewerkt wordt met
handgeschreven bandenlabels. Echter, het vlekken van stiften, het onduidelijke handschrift van de monteur
of het uit het hoofd noteren, leidt nogal eens tot heftige discussies of het zoekraken van complete wielensets.
De bandenlabelprinter voorkomt deze ongeregeldheden in de drukste periode van het jaar. In een handomdraai worden
bandenlabels geprint met alle relevante informatie; kenteken gegevens, naam van de eigenaar, voertuig type, de datum
waarop de band is ingenomen en waar de band is opgeslagen. Deze informatie wordt direct in de computer verwerkt en de
ingenomen banden kunnen snel worden opgeslagen en teruggevonden.
De labels zijn ook per stuk uit te printen, om bijvoorbeeld banden te markeren die ter reparatie worden aangeboden of voor
garantie retour moeten. Ook voor de opslag van gebruikte banden zijn de labels handig. De labels zijn van hoge kwaliteit.
Extreem sterk, waterbestendig en komen niet los van de band. Zelfs niet wanneer deze niet helemaal schoon is.
Ook velgen kunnen worden gemarkeerd, de labels hechten prima op aluminium.
Print labels wanneer u ze nodig hebt met NiceLabel Starters Edition (meegeleverd bij de printer) of
druk makkelijk af vanuit Excel met het optionele Nicelabel Express.
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Voordelen
· Optionele bandenwissel software 		
verkrijgbaar
· 	Industriele kleeflaag bestand tegen
alle weersomstandigheden

· 	Labels verkrijgbaar in meerdere
kleuren	
· 	Snel en makkelijk printen via Excel,
NiceLabel Starters Edition of
Nicelabel Express

Artikelnummers en productinformatie
Art. Nr.

Omschrijving

Inclusief toebehoren

1562180

Altec TTP labelprinter USB

2 witte rollen labels en inktrol

1562185

Altec TTP labelprinter netwerkversie

2 witte rollen labels en inktrol
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