BMP™41 címkenyomtató
Csak egy pillanat és kész
A BMP™41 címkenyomtató egy strapabíró, hordozható megoldás, amely sokoldalúsága
révén bárhol és bármikor lehetővé teszi méretre vágott vagy folytonos címkék készítését,
akár 25 mm-es szélességben! Akár napi munkája során van rá szüksége, akár egyszeri feladatok elvégzésekor, a BMP™41 nyomtatót használva egyetlen eszközzel végezheti el az
összes címkézési feladatot – a vezetékek jelölésétől és általános azonosítástól a többcélú
címkézésig, mint amilyen a kapcsolópanelek, sorkapcsok jelölése stb.
Nyomtasson ki mindent egyszerre, egy menetben!

Bármilyen környezethez elég strapabíró
■■ Az

ejtéstesztnek alávetett nyomtató gumírozott sarokütközőkkel rendelkezik, amelyek optimális védelmet és biztonságot nyújtanak a leesés, kopás és elhasználódás ellen.
■■ Ergonómikus, optimális súlyeloszlású nyomtató könnyű kezelést biztosító barázdált markolattal
■■ A hosszú élettartamú akkumulátor bárhol lehetővé teszi a nyomtatást és nem kell gyakran
feltölteni.
■■ Akár 250 címke naponta a nagyobb volumenű nyomtatásoknál

Könnyű használatra tervezve
■■ Kiváló

láthatóságot biztosító, háttérvilágítással rendelkező, nagyméretű LCD-kijelző
billentyűzet, grafikus könyvtár, gyorsgombok és menüfunkciók a gyors címkekészítéshez
■■ WYSIWYG funkció – előzetesen ellenőrizheti a végeredményt, így csak egyszer kell nyomtatnia
■■ Kiegészítő mágnes, hogy kezei nyomtatás közben szabadon maradhassanak
■■ QWERTY

Tartós anyagok felhasználása
■■ Tartós,

valóban 25,4 mm széles azonosító nyomtatása, hogy az adatmennyiség maximális
legyen
■■ Büszke lehet a munkájára – méretre vágott anyagokkal is egyenletes és professzionális
címkéket készíthet, ugyanakkor folytonos hordozókat is használhat, ha be kell állítani a
címke hosszát.
■■ Az akár 10 különböző, az iparban elfogadott, tartós anyaggal minden előírást teljesíthet

Speciális „minden egyben” kazettarendszer
■■ A

Smart Cell technológiának köszönhetően a címke formátuma automatikusan, kalibrálás
nélkül kerül beállításra
■■ Szalagillesztés az optimális nyomtatási minőség eléréséhez
■■ Egyszerű tárolás, szállítás és több kazetta használatának lehetősége
■■ Kellékanyagok gyors és egyszerű cseréje: csak be kell helyezni
a szükséges kazettát
■■ A kazettán található húzófül lehetővé teszi az egykezes eltávolítást a kellékanyagok cseréjekor
Nyomtatott címkék különböző célokra. A legfontosabb alkalmazások közé tartozik a
vezetékek, hőzsugorcsövek jelölése, panelcímkézés, sorkapcsok jelölése, kapcsolópanelek
előkészítése, általános azonosítás...

Nyomtató cikkszámok
Cikkszám Rendelési kód
133254
711213
711214
711215
711216
711217

2 ÉV
JÓTÁLLÁS

Megnevezés

BMP41-KIT-EU
BMP41-KIT-UK
BMP41-KIT-EU-LM
BMP41-KIT-UK-LM

BMP41 EU címkenyomtató
BMP41 UK címkenyomtató
BMP41 EU címkenyomtató LabelMark szoftverrel
BMP41 UK címkenyomtató LabelMark szoftverrel
BMP41 EU címkenyomtató LabelMark szoftverrel és
BMP41-KIT-EU-LM-HC
kemény hordtokkal
BMP41 UK címkenyomtató LabelMark szoftverrel és
BMP41-KIT-UK-LM-HC
kemény hordtokkal

A nyomtatókészlet részei: nikkel akkumulátor, MC1-1000-595-WT-BK kazetta, USB-kábel,
váltakozó áramú adapter, tápkábel, termék-CD, nyomtatóillesztő programokat tartalmazó
CD (Brady Printer Drivers CD) és alapszintű használati útmutató. A LabelMark szoftver
opcionális.

A nyomtató műszaki adatai

A Brady LabelMark™ címkekészítő szoftvere
készülékazonosítók, alkatrészjelölők, tele- és
adatkommunikációs címkék, vezetékazonosítók
és sok más jelölőcímke egyszerű elkészítését,
módosítását és nyomtatását teszi lehetővé.
Tökéletesen beépül a Microsoft® Office, Autocad®
valamint más programcsomagok alkalmazásaiba.
A LabelMark címkekészítő szoftverről részletesebb
információkat a www.bradyeurope.com
webhelyről tölthet le.

A BMP™41 címkenyomtató egy strapabíró, hordozható megoldás, amely sokoldalúsága
révén bárhol és bármikor lehetővé teszi méretre vágott vagy folytonos címkék készítését,
akár 25 mm-es szélességben! Akár napi munkája során van rá szüksége, akár egyszeri
feladatok elvégzésekor, a BMP™41 nyomtatót használva egyetlen eszközzel végezheti el
az összes címkézési feladatot – a vezetékek jelölésétől és általános azonosítástól a többcélú címkézésig, mint amilyen a kapcsolópanelek, sorkapcsok jelölése stb.
Nyomtasson ki mindent egyszerre, egy menetben!
Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatási felbontás (dpi)
Nyomtatási sebesség (mm/mp)
Színnyomtatási képesség
Folytonos, illetve méretre vágott
címkék
Legnagyobb címkeszélesség
Legnagyobb nyomtatási
hosszúság
Javasolt használat/címkék
száma naponta
Önálló nyomtatás (számítógépről
leválasztva)
Csatlakozási lehetőségek
Számítógép-csatlakozás
Nyomtatási módok

Nyomtatási funkciók

Vonalkód képesség
Beépített szimbólumok
Szoftverkompatibilitás
Fizikai jellemzők
Hosszúság × magasság ×
szélesség
Tömeg (kg)
Billentyűzet
Kijelző
Vágó
Jótállás

Hőnyomtatás
300 dpi
33 mm/mp
Egyszínű

Elektromos készlet

Folytonos szalagok és méretre vágott címkék

Cikkszám Rendelési kód

25,40 mm

711218
711219

990 mm
250
Igen
USB
Igen
Vezetékjelölő, sorkapocs-jelölő, kapcsolótábla, zászló
címkék, általános, 66-os sorkapocs, 110-es sorkapocs, DesiStrip
Nyomtatás előnézete, sorszámozás, dátum- és időbélyeg, rögzített hossz, tükrözés, függőleges, elforgatás,
automatikus formátum, többszöri másolás, zászló,
keret funkció
39-es kód és UCC 128 önálló, továbbiak a szoftver
használatával
445
LabelMark

Megnevezés

BMP41-KIT-EU-ELEC BMP41 EU címkenyomtató elektromos készlet
BMP41-KIT-UK-ELEC BMP41 UK címkenyomtató elektromos készlet

A készlet tartalma (egy-egy darab)
BMP41 EU címkenyomtató vagy BMP41 UK címkenyomtató
BMP41-HC
BMP41 kemény hordtok
BMP41-MAGNET
BMP41 mágnes
LM5 Std
LabelMark 5 Standard címkekészítő szoftver
M-91-427
Fekete-fehér/átlátszó önlamináló vinil, 25,40 mm ×
38,10 mm, 180 címke / kazetta
MC1-1000-595-WT-BK
Fekete-fehér vinil, 25,40 mm × 7,62 m, 1 / kazetta
M-131-499
Fekete-fehér nejlonszövet, 12,70 mm × 25,40 mm, 180
címke / kazetta

Tele- és adatkommunikációs készlet
Cikkszám Rendelési kód
711220
711221

Megnevezés

BMP41-KIT-EU-DATA BMP41 EU címkenyomtató tele- és adatkommunikációs készlet
BMP41-KIT-UK-DATA BMP41 UK címkenyomtató tele- és adatkommunikációs készlet

90 mm × 290 mm × 150 mm
1,30
QWERTY
Nagyméretű, háttérmegvilágítással rendelkező
képernyő
Standard, beépített, kézi
2 év

A készlet tartalma (egy-egy darab)
BMP41 EU címkenyomtató vagy BMP41 UK címkenyomtató
BMP41-HC
BMP41 kemény hordtok
BMP41-MAGNET
BMP41 mágnes
LM5 Std
LabelMark 5 Standard címkekészítő szoftver
M-48-427
Fekete-fehér/átlátszó önlamináló vinil, 25,40 mm ×
19,05 mm, 200 címke / kazetta
MC1-1000-595-WT-BK
Fekete-fehér vinil, 25,40 mm × 7,62 m, 1 / kazetta
MC-375-422
Fekete-fehér poliészter, 9,53 mm × 7,62 m, 1 / kazetta
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Brady EMEA – elérhetőség
+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
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és Portugália
Svédország
Törökország
Egyesült Királyság
és Írország
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+40 21 202 3032
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Afrika
Benelux
Közép- és Kelet-Európa
Dánia
Franciaország
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Magyarország
Olaszország
Közel-Kelet

+34 900 902 993
+46 (0) 8 590 057 30
+90 212 264 02 20
+44 (0) 1295 228 288
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