
Tiskárna etiket BMP™41
Jednou a hotovo

Tiskárna etiket BMP™41 je všestranné robustní mobilní zařízení pro tisk 
předvysekaných nebo kontinuálních štítků šířky až 25 mm přesně podle vaší 
potřeby! Ať již máte před sebou práci na celý den nebo jednorázová zadání, tiskárna 
BMP™41 je to pravé zařízení, které připraví etikety pro cokoli – od značení vodičů 
a obecné identifikace až po víceúčelové štítky pro patch panely, svorkovnice a další.

Stačí vytisknout vše jen jednou a máte hotovo!

Vhodná i do nejnáročnějšího prostředí
■■ Gumové rohy tiskárny zajišťují optimální ochranu před poškozením při pádu 
i opotřebením.

■■ Ergonomický tvar, centrálně umístěné ovládání i drážky v rukojeti pro snadnou 
manipulaci.

■■ Dobíjecí baterie s dlouhou výdrží umožňuje tisk v terénu bez nutnosti častého 
dobíjení. 

■■ Doporučené zatížení až 250 etiket za den i pro větší objemy tisku.

Navržena pro jednoduchost
■■ Velký podsvícený LCD displej zajišťuje výbornou čitelnost.
■■ Klávesnice QWERTY, knihovna obrázků, klávesové zkratky a nabídky slouží 
k rychlému vytváření štítků. 

■■ Díky funkci náhledu před tiskem uvidíte, co tisknete. Vše stačí vytisknout jen jednou.
■■ Magnet v příslušenství umožňujte tisk bez nutnosti držení.

Kvalitní materiál s dlouhou životností
■■ Trvanlivé a odolné štítky šíře až 25,4 mm s vysokou kvalitou tisku.
■■ U předvysekaných etiket se budete moci pochlubit jednotně a profesionálně 
vypadající prací. Pokud potřebujete flexibilní délku štítků, použijte kontinuální pásy 
materiálu.

■■ Až 10 různých materiálů uspokojí všechny vaše požadavky na jakékoliv průmyslové 
značení.

Pokročilý kazetový systém vše v jednom
■■ Technologie Smart Cell automaticky upravuje formát štítků bez potřeby kalibrace.
■■ Automaticky dodáno včetně barvicí pásky pro optimální kvalitu tisku.
■■ Snadné uložení, přeprava i použití několika kazet. 
■■ Rychlá a snadná výměna materiálů, stačí jen vložit zvolenou 
kazetu. 

■■ Snadná manipulace při vyjmutí kazety z tiskárny jednou 
rukou.

Tiskárna je vhodná pro množství aplikací jako je značení kabeláže, tisk smršťovacích 
bužírek, označení elekro panelů, svorkovnic, obecné značení nebo laboratorní 
identifikace...



Čísla dílů tiskárny
Č. výrobku Objednací kód Popis

133254 BMP41-KIT-EU Tiskárna štítků BMP41 EU

711213 BMP41-KIT-UK Tiskárna štítků BMP41 UK

711214 BMP41-KIT-EU-LM Tiskárna štítků BMP41 EU a SW LabelMark

711215 BMP41-KIT-UK-LM Tiskárna štítků BMP41 UK a SW LabelMark

711216 BMP41-KIT-EU-LM-HC
Tiskárna štítků BMP41 EU, SW LabelMark 
a pevné pouzdro

711217 BMP41-KIT-UK-LM-HC
Tiskárna štítků BMP41 UK, SW LabelMark 
a pevné pouzdro

Souprava tiskárny dodávaná s niklovým akumulátorem, kazetou MC1-1000-595-
WT-BK, USB kabelem, adaptérem střídavého napětí, napájecím kabelem, diskem CD 
k produktu, diskem CD s ovladači k tiskárně a stručným návodem k obsluze. Software 
LabelMark je volitelný. 

Specifikace

Technologie tisku termální přenos

Rozlišení tisku (dpi) 300 dpi

Rychlost tisku (mm/s) 33 mm/s

Barevné možnosti černobílá

Spotřební materiál kontinuální pás a předvysekané etikety

Max. šířka etikety 25,40 mm

Max. délka tisku 990 mm

Doporučené použití/štítků 
za den

250

Samostatný tisk (bez počítače) ano

Konektivita USB

Připojení k PC ano

Režimy tisku
kabeláž, svorkovnice, patch panely, záložky, 
obecný režim, blok 66, blok 110, DesiStrip

Funkce tisku
Náhled tisku, Serializace, Časové razítko, Fixní 
délka, Zrcadlo, Svisle, Otočit, Automatický formát, 
Více kopií, Banner, Rám

Možnosti čárového kódu
samostatné kódy 39 & UCC 128, další pomocí 
softwaru

Integrované symboly 445

Softwarová kompatibilita LabelMark

Fyzické vlastnosti

Hloubka × výška × šířka 90 mm × 290 mm × 150 mm

Hmotnost (kg) 1,30

Klávesnice QWERTY

Displej velká podsvícená obrazovka

Nůž standardní, integrovaný, ruční 

Záruka 2 roky

Technické údaje tiskárny

ZÁRUKA 
2 ROKY

Software pro tisk etiket LabelMark™ 
od společnosti Brady vám umožní snadno 
navrhovat, upravovat a tisknout etikety pro 
značení výrobků, komponentů, identifikaci elektro, 
telecom, a datacom, značení kabeláže a mnoho 
dalšího. Lze zcela integrovat se sadou Microsoft® 
Office, aplikací Autocad® a dalšími. 
Podrobné informace o programu LabelMark 
můžete získat na na našich stránkách 
www.bradyeurope.com.

Č. výrobku Objednací kód Popis

711218 BMP41-KIT-EU-ELEC Kit pro elektrické aplikace k tiskárně štítků BMP41 EU

711219 BMP41-KIT-UK-ELEC Kit pro elektrické aplikace k tiskárně štítků BMP41 UK

Kit pro elektrické aplikace

Č. výrobku Objednací kód Popis

711220 BMP41-KIT-EU-DATA Kit pro aplikace telecom/datacom k tiskárně štítků 
BMP41 EU

711221 BMP41-KIT-UK-DATA Kit pro aplikace telecom/datacom k tiskárně štítků 
BMP41 UK

Kit pro aplikace telecom/datacom

Sada obsahuje vždy jeden z produktů

Tiskárna štítků BMP41 EU nebo tiskárna štítků BMP41 UK

BMP41-HC Pevné pouzdro BMP41

BMP41-MAGNET Magnet BMP41

LM5 Std Etiketovací software LabelMark 5 Standard

M-91-427 Samolaminovací štítek na kabely, rozměr 25,4 x 38,1 mm, 
180 štítků/kazeta

MC1-1000-595-WT-BK Bílá vinylová páska kontinuální s černým potiskem, 
šíře 25,4 mm, délka 7,62 m, 1/kazeta

M-131-499 Bílá nylonová etiketa předvysekaná s černým potiskem, 
12,7 x 25,4 mm, 180 štítků/kazeta

Sada obsahuje vždy jeden z produktů

Tiskárna štítků BMP41 EU nebo tiskárna štítků BMP41 UK

BMP41-HC Pevné pouzdro BMP41

BMP41-MAGNET Magnet BMP41

LM5 Std Etiketovací software LabelMark 5 Standard

M-48-427 Samolaminovací štítek na kabely, rozměr 25,4 x 
19,05 mm, 200 štítků/kazeta

MC1-1000-595-WT-BK Bílá vinylová páska kontinuální s černým potiskem, 
šíře 25,4 mm, délka 7,62 m, 1/kazeta

MC-375-422 Bílá  polyesterová páska kontinuální s černým potiskem, 
šíře 9,53 mm, délka 7,62 m, 1/kazeta

Tiskárna etiket BMP™ 41 je všestranné robustní mobilní zařízení pro tisk předvyseka-
ných nebo kontinuálních štítků šířky až 25 mm přesně podle vaší potřeby! Ať již máte 
před sebou práci na celý den nebo jednorázová zadání, tiskárna BMP™41 je to pravé 
zařízení, které připraví etikety pro cokoli – od značení vodičů a obecné identifikace až 
po víceúčelové štítky pro patch panely, svorkovnice a další. 

Stačí vytisknout vše jen jednou a máte hotovo!

Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Střední a východní Evropa +421 2 3300 4800
Dánsko +45 66 14 44 00
Francie +33 (0) 3 20 76 94 48
Německo +49 (0) 6103 7598 660
Maďarsko +36 23 500 275
Itálie +39 02 26 00 00 22
Střední východ +971 4881 2524

Norsko +47 70 13 40 00
Rumunsko +40 21 202 3032
Rusko +7 495 225 93 62
Španělsko  
a Portugalsko +34 900 902 993
Švédsko +46 (0) 8 590 057 30
Turecko +90 212 264 02 20
UK a Irsko +44 (0) 1295 228 288 EU
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Pracoviště společnosti Brady v regionu EMEA

Váš distributor Brady
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