Drukarka etykiet BMP™41
Raz i gotowe
Drukarka etykiet BMP™41 to wytrzymałe, przenośne rozwiązanie umożliwiające swobodne
tworzenie wyciętych lub ciągłych etykiet o maksymalnej szerokości 25 mm w dowolnym czasie
i miejscu. Niezależnie od tego, czy masz do wykonania kolejną porcję standardowych zadań, czy
musisz wydrukować partię niestandardowych etykiet, drukarka BMP™41 jest właściwym urządzeniem do wszystkich zastosowań związanych z drukowaniem etykiet — od znakowania
przewodów i ogólnych etykiet identyfikacyjnych po złożone etykiety stosowane na przykład na
panelach typu patch panel, listwach zaciskowych itp.
Wydrukuj wszystkie prawidłowe etykiety już za pierwszym razem — i gotowe!

Konstrukcja odznaczająca się wytrzymałością w każdym
środowisku
■■ Zamknięta

w odpornej na upadki obudowie drukarka jest wyposażona w gumowe odbojniki
na narożnikach, zapewniające optymalną ochronę w razie upadku oraz podczas użytkowania
w warunkach powodujących szybsze zużycie.
■■ Ergonomiczna, wyważona drukarka z wygodnym, karbowanym uchwytem ułatwiającym jej
przenoszenie.
■■ Akumulator o długim czasie pracy umożliwia drukowanie w ruchu, nie wymagając przy tym
częstego ładowania.
■■ Możliwość drukowania maksymalnie 250 etykiet dziennie.

Zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze
■■ Duży

podświetlany ekran LCD odznacza się dużą czytelnością.
QWERTY, biblioteka grafik, klawisze skrótów i funkcje menu umożliwiają szybkie
tworzenie etykiet.
■■ Interfejs typu WYSIWYG oznacza możliwość wyświetlenia drukowanej etykiety na ekranie —
możesz więc od razu wydrukować prawidłową etykietę.
■■ Magnes umożliwiający drukowanie bez konieczności używania rąk.
■■ Klawiatura

Specjalnie opracowane, trwałe materiały wysokiej jakości
■■ Drukowanie

trwałych etykiet identyfikacyjnych o rzeczywistej szerokości 25,4 mm, umożliwiającej
umieszczenie na etykiecie maksymalnej ilości danych.
■■ Drukuj etykiety na materiałach wyciętych pozwalających uzyskać ujednolicony i profesjonalny
wygląd etykiet lub używaj materiałów ciągłych, jeśli występuje konieczność dostosowania
długości etykiety.
■■ 10 różnych rodzajów materiałów dostosowanych do specyfiki branży i indywidualnych wymagań.

Zaawansowany system uniwersalnych kaset
■■ Technologia

Smart Cell umożliwia automatyczną konfigurację formatu etykiety bez uprzedniej
kalibracji.
■■ Funkcja dopasowywania odpowiednich taśm barwiących gwarantuje
optymalną trwałość wydruków.
■■ Różne kasety drukujące, łatwe do przechowywania, transportu
i użycia.
■■ Szybka i łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych: wystarczy
włożyć odpowiednią kasetę.
■■ Uchwyt na kasecie umożliwia jej wysunięcie jedną ręką podczas
wymiany materiałów eksploatacyjnych.
Drukowanie etykiet do zróżnicowanych zastosowań, między innymi etykiet do identyfikacji
przewodów, koszulek termokurczliwych, etykiet do znakowania paneli, listew zaciskowych, paneli
typu patch panel, ogólnych etykiet identyfikacyjnych itp.

Numery części drukarki
Numer artykułu Oznaczenie produktu

2-LETNIA
GWARANCJA

Opis

133254

BMP41-KIT-EU

Drukarka etykiet BMP41 (UE)

711213

BMP41-KIT-UK

Drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania)

711214

BMP41-KIT-EU-LM

Drukarka etykiet BMP41 (UE) z oprogramowaniem
LabelMark

711215

BMP41-KIT-UK-LM

Drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania) z oprogramowaniem LabelMark

711216

BMP41-KIT-EU-LM-HC

Drukarka etykiet BMP41 (UE) z oprogramowaniem
LabelMark i usztywnianym futerałem

711217

BMP41-KIT-UK-LM-HC

Drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania) z oprogramowaniem LabelMark i usztywnianym futerałem

Zestaw drukarki zawiera akumulator niklowy, kasetę MC1-1000-595-WT-BK, kabel USB,
zasilacz na prąd zmienny, przewód zasilający, dysk CD produktu, dysk CD ze sterownikami
firmy Brady oraz skróconą instrukcję obsługi. Oprogramowanie LabelMark jest dołączane
opcjonalnie.

Opracowane przez firmę Brady oprogramowanie
do tworzenia etykiet LabelMark™ ułatwia
projektowanie, edytowanie i drukowanie etykiet
do oznaczania zasobów, komponentów, urządzeń
telekomunikacyjnych i urządzeń do transmisji danych,
przewodów oraz innych elementów. Pełna zgodność
z oprogramowaniem Microsoft® Office, Autocad® oraz
innymi programami.
Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania
do tworzenia etykiet LabelMark można pobrać ze
strony internetowej www.bradyeurope.com.

Dane techniczne drukarki
Drukarka etykiet BMP™41 to wytrzymałe, przenośne rozwiązanie umożliwiające swobodne
tworzenie wyciętych lub ciągłych etykiet o maksymalnej szerokości 25 mm w dowolnym
czasie i miejscu. Niezależnie od tego, czy masz do wykonania kolejną porcję standardowych
zadań, czy musisz wydrukować partię niestandardowych etykiet, drukarka BMP™41 jest
właściwym urządzeniem do wszystkich zastosowań związanych z drukowaniem etykiet — od
znakowania przewodów i ogólnych etykiet identyfikacyjnych po złożone etykiety stosowane
na przykład na panelach typu patch panel, listwach zaciskowych itp.

Wydrukuj wszystkie prawidłowe etykiety już za pierwszym
razem — i gotowe!
Specyfikacje techniczne
Technologia druku

Druk termiczny

Rozdzielczość druku (dpi)

300 dpi

Szybkość druku (mm/s)

33 mm/s

Numer artykułu

Oznaczenie produktu

Opis

Kolor druku

Monochromatyczny

711218

BMP41-KIT-EU-ELEC

Etykiety ciągłe i wycięte

Etykiety ciągłe (na taśmach) i wycięte

Drukarka etykiet BMP41 (UE) — zestaw do znakowania
urządzeń elektrycznych

Maks. szerokość etykiet

25,40 mm

711219

BMP41-KIT-UK-ELEC

Maks. długość wydruku

990 mm

Drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania) — zestaw do znakowania urządzeń elektrycznych

Zalecane użycie/liczba etykiet
dziennie

250

Drukarka wolnostojąca
(niepodłączona do komputera)

Tak

Opcje łączności

USB

Łączność z komputerem

Tak

Tryby drukowania

Etykiety owijane do przewodów, etykiety do listew
zaciskowych, etykiety do paneli typu patch panel, etykiety
z flagami, etykiety ogólne, 66-Block, 110-Block, DesiStrip

Funkcje drukowania

Podgląd wydruku, serializacja, znacznik daty i godziny,
stała długość, odbicie lustrzane, orientacja pionowa,
obrót, automatyczne formatowanie, tworzenie wielu kopii,
tworzenie bannerów, tworzenie ramek

Obsługa kodów kreskowych

Autonomiczna: kod 39 i UCC 128, pozostałe kody przy
użyciu oprogramowania

Wbudowane symbole

445

Zgodność oprogramowania

LabelMark

Zestaw do znakowania urządzeń elektrycznych

Zestaw zawiera po jednej sztuce następujących artykułów:
Drukarka etykiet BMP41 (UE) lub drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania)

Cechy fizyczne
1.30

Klawiatura

QWERTY

Wyświetlacz

Duży ekran z podświetleniem

Obcinarka

Standardowa, wbudowana, ręczna

Gwarancja

2-letnia

Magnes do drukarki BMP41

LM5 Std

Oprogramowanie do tworzenia etykiet LabelMark 5 Standard

M-91-427

Kaseta do drukowania monochromatycznych etykiet na białym lub transparentnym
winylu samolaminującym, o wymiarach 25,40 mm × 38,10 mm, 180 etykiet na kasetę

MC1-1000-595WT-BK

Kaseta do drukowania monochromatycznych etykiet na białym winylu, o wymiarach
25,40 mm × 7,62 m, taśma ciągła

M-131-499

Kaseta do drukowania monochromatycznych etykiet na białym płótnie nylonowym,
o wymiarach 12,70 mm × 25,40 mm,  180 etykiet na kasetę

Zestaw do znakowania urządzeń do transmisji
audio/danych
Numer artykułu

Oznaczenie produktu Opis

711220

BMP41-KIT-EU-DATA

Drukarka etykiet BMP41 (UE) — zestaw do znakowania
urządzeń do transmisji audio/danych

711221

BMP41-KIT-UK-DATA

Drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania) — zestaw do znakowania urządzeń do transmisji audio/danych

Zestaw zawiera po jednej sztuce następujących artykułów:
Drukarka etykiet BMP41 (UE) lub drukarka etykiet BMP41 (Wlk. Brytania)
BMP41-HC

Usztywniany futerał na drukarkę BMP41

BMP41-MAGNET

Magnes do drukarki BMP41

LM5 Std

Oprogramowanie do tworzenia etykiet LabelMark 5 Standard

M-48-427

Kaseta do drukowania monochromatycznych etykiet na białym lub transparentnym
winylu samolaminującym o wymiarach 25,40 mm × 19,05 mm, 200 etykiet na kasetę

MC1-1000-595WT-BK

Kaseta do drukowania monochromatycznych etykiet na białym winylu o wymiarach
25,40 mm × 7,62 m, taśma ciągła

MC-375-422

Kaseta do drukowania monochromatycznych etykiet na białym poliestrze o wymiarach
9,53 mm × 7,62 m, taśma ciągła

Twój dystrybutor produktów BRADY
Oddziały firmy Brady w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie
Afryka
Kraje Beneluksu
Europa Środkowo-Wschodnia
Dania
Francja
Niemcy
Węgry
Włochy
Bliski Wschód

+27 11 704 3295
+32 (0) 52 45 78 11
+421 2 3300 4800
+45 66 14 44 00
+33 (0) 3 20 76 94 48
+49 (0) 6103 7598 660
+36 23 500 275
+39 02 26 00 00 22
+971 4881 2524

Norwegia
Rumunia
Rosja
Hiszpania i Portugalia
Szwecja
Turcja
Wielka Brytania
i Irlandia
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90 mm × 290 mm × 150 mm

Waga (kg)

Usztywniany futerał na drukarkę BMP41

BMP41-MAGNET

T: +48 500 215 447
info@industriel.pl
www.industriel.pl
www.bradyeurope.com

EUR-M-428-PL

Głębokość × wysokość × szerokość

BMP41-HC

