
Imprimanta de etichete BMP™41
Perfect de la prima imprimare!

Imprimanta de etichete BMP™41 este o soluţie portabilă, robustă, prin a cărei versatilitate 
puteţi crea etichete ştanţate sau continue cu lăţimea de până la 25 mm, oriunde, 
oricând! Fie că este vorba de activităţile dvs. obişnuite, fie de lucrări unice, imprimanta 
BMP™41 este singurul dispozitiv necesar pentru orice tip de etichete – de la cele pentru 
marcarea cablurilor şi de identificare generală, până la cele pentru zone multiple, cum ar fi 
panourile de contacte, blocurile terminale şi multe altele.

Imprimaţi o dată, imprimaţi tot şi aţi reuşit!

Fabricată pentru a rezista în orice mediu
■■ Imprimantă testată pentru şocuri mecanice, cu protecţii din cauciuc la colţuri, pentru 
siguranţă optimă şi protecţie împotriva şocurilor mecanice şi a condiţiilor de uzură.

■■ Imprimantă ergonomică, echilibrată pe centru, cu zonă de prindere cu striaţii pentru a 
facilita manevrarea.

■■ Acumulatorul cu durată de viaţă îndelungată permite mobilitatea în activităţile de imprimare 
şi nu necesită încărcarea frecventă. 

■■ Capacitate maximă de imprimare: 250 etichete pe zi.

Proiectată pentru a fi uşor de folosit
■■ Afişajul mare, cu retroiluminare LCD, asigură buna vizibilitate
■■ Tastatură QWERTY, colecţie de semne grafice, taste de comandă rapidă şi funcţii de meniu 
pentru crearea rapidă a etichetelor 

■■ Funcţionalitatea WYSIWYG înseamnă că puteţi vedea ce imprimaţi – nu trebuie să 
imprimaţi decât o singură dată

■■ Accesoriu magnet pentru imprimare hands-free

Materiale de înaltă calitate, deosebit de durabile
■■ Imprimă materiale de identificare cu lăţimea de 25,4 mm, durabile, la dimensiune reală, 
pentru maximizarea volumului de date

■■ Materialele stanţate vă ajută sa executaţi lucrări cu aspect uniform şi profesionist. Puteţi de 
asemenea să utilizaţi un material continuu pentru etichete cu lungime variabilă.

■■ Îndepliniţi toate cerinţele cu materiale durabile, specifice pentru până la 10 domenii diferite

Sistem avansat de cartuşe integrate
■■ Tehnologia Smart Cell înseamnă că formatul etichetelor dvs. este configurat automat, fără 
a fi necesară calibrarea

■■ Folosirea panglicii corecte pentru durabilitatea optimă a imprimării
■■ Facilitatea depozitării, transportului şi utilizării cartuşelor multiple 
■■ Rapiditatea şi uşurinţa schimbării consumabilelor, trebuie doar 
să introduceţi cartuşul necesar 

■■ Clema de pe cartuş permite scoaterea simplă la schimbarea 
consumabilelor

Imprimă o varietate de aplicaţii. Printre aplicaţiile cheie se numără marcarea cablurilor, 
etichete circulare, pentru blocuri terminale, panouri de conexiuni, identificare generală etc.



Coduri de componentă pentru imprimante
Nr. articol Cod de comandă Descriere

133254 BMP41-KIT-EU Imprimantă de etichete BMP41 pentru UE

711213 BMP41-KIT-UK Imprimantă de etichete BMP41 pentru Marea Britanie

711214 BMP41-KIT-EU-LM Imprimantă de etichete BMP41 pentru UE cu LabelMark

711215 BMP41-KIT-UK-LM
Imprimantă de etichete BMP41 pentru Marea Britanie 
cu LabelMark

711216
BMP41-KIT-EU-
LM-HC

Imprimantă de etichete BMP41 pentru UE cu LabelMark 
şi casetă de transport

711217
BMP41-KIT-UK-
LM-HC

Imprimantă de etichete BMP41 pentru Marea Britanie 
cu LabelMark şi casetă de transport

Kit de imprimantă care include acumulator cu nichel, cartuş MC1-1000-595-WT-BK, cablu 
USB, adaptor de c.a., cablu de alimentare, CD-ul produsului, CD cu drivere de imprimantă 
Brady şi Ghid de pornire rapidă. Software-ul LabelMark este opţional. 

Specificaţii

Tehnologie de imprimare Transfer termic

Rezoluţie de imprimare (dpi) 300 dpi

Viteza de imprimare (mm/s) 33 mm/s

Capacitate de imprimare color Monocolor

Etichete continue sau ştanţate Etichete în bandă continuă şi ştanţate

Lăţime max. etichete 25,40 mm

Lungime max. de imprimare 990 mm

Utilizare recomandată / nr. de 
etichete pe zi

250

Imprimare independentă (fără 
conectare la PC)

Da

Opţiuni de conectivitate USB

Conectivitate la PC Da

Moduri de imprimare
Înfăşurare cabluri, blocuri terminale, panouri de 
conexiuni, marcaje steag, generale, blocuri 66, blocuri 
110, benzi de marcare

Funcţii de imprimare
Examinare înaintea imprimării, serializare, marcaj de 
oră/dată, lungime fixă, oglindă, vertical, rotire, format 
automat, copii multiple, banner, încadrare

Capacitate pentru coduri de bare
Cod 39 şi UCC 128 independent, suplimentare prin 
software

Simboluri integrate 445

Compatibilitate software LabelMark

Proprietăţi fizice

Grosime × înălţime × lăţime 90 mm × 290 mm × 150 mm

Greutate (kg) 1.30

Tastatură QWERTY

Afişaj Ecran mare, cu retroiluminare

Tăietor Standard, integrat, manual 

Garanţie 2 ani

Date tehnice privind imprimanta

2 ANI 
GARANŢIE

Software-ul pentru etichete LabelMark™ 
de la Brady vă permite să creaţi, să editaţi şi 
să imprimaţi rapid etichete pentru identificarea 
articolelor, marcarea componentelor, etichete pentru 
telecomunicaţii/comunicaţii de date, marcaje pentru 
cabluri şi multe altele. Se integrează complet cu 
aplicaţii Microsoft® Office, Autocad® şi multe altele. 
Puteţi descărca informaţii mai detaliate despre 
software-ul pentru etichete LabelMark de la 
www.bradyeurope.com.

Nr. articol Cod de comandă Descriere

711218 BMP41-KIT-EU-ELEC Kit pentru industria electrică al imprimantei de etichete 
BMP41 pentru UE

711219 BMP41-KIT-UK-ELEC Kit pentru industria electrică al imprimantei de etichete 
BMP41 pentru Marea Britanie

Kit pentru industria electrică

Nr. articol Cod de comandă Descriere

711220 BMP41-KIT-EU-DATA Kit pentru industria de comunicaţii de voce şi date al 
imprimantei de etichete BMP41 pentru UE

711221 BMP41-KIT-UK-DATA Kit pentru industria de comunicaţii de voce şi date al 
imprimantei de etichete BMP41 pentru Marea Britanie

Kit pentru industria de comunicaţii de 
voce şi date

Kitul include câte un exemplar din următoarele

Imprimantă de etichete BMP41 pentru UE sau Imprimantă de etichete BMP41 pentru Marea 
Britanie

BMP41-HC Casetă de transport BMP41

BMP41-MAGNET Magnet BMP41

LM5 Std Software standard pentru etichete LabelMark 5

M-91-427 Vinil cu autolaminare, negru pe alb / transparent, 25,40 mm × 
38,10 mm, 180 etichete / cartuş

MC1-1000-595-WT-BK Vinil, negru pe alb, 25,40 mm × 7,62 m, 1 / cartuş

M-131-499 Material textil din nailon, negru pe alb, 12,70 mm × 
25,40 mm, 180 etichete / cartuş

Kitul include câte un exemplar din următoarele

Imprimantă de etichete BMP41 pentru UE sau Imprimantă de etichete BMP41 pentru Marea 
Britanie

BMP41-HC Casetă de transport BMP41

BMP41-MAGNET Magnet BMP41

LM5 Std Software standard pentru etichete LabelMark 5

M-48-427 Vinil cu autolaminare, negru pe alb / transparent, 25,40 mm × 
19,05 mm, 200 etichete / cartuş

MC1-1000-595-WT-BK Vinil, negru pe alb, 25,40 mm × 7,62 m, 1 / cartuş

MC-375-422 Poliester, negru pe alb, 9,53 mm × 7,62 m, 1 / cartuş

Imprimanta de etichete BMP™41 este o soluţie portabilă, robustă, prin a cărei versatilitate 
puteţi crea etichete ştanţate sau continue cu lăţimea de până la 25 mm, oriunde, oricând! 
Fie că este vorba de activităţile dvs. obişnuite, fie de lucrări unice, imprimanta BMP™41 
este singurul dispozitiv necesar pentru orice tip de etichete – de la cele pentru marcarea 
cablurilor şi de identificare generală, până la cele pentru zone multiple, cum ar fi panourile 
de contacte, blocurile terminale şi multe altele. 

Imprimaţi o dată, imprimaţi tot şi aţi reuşit!

Africa +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Europa Centrală şi de Est +421 2 3300 4800
Danemarca +45 66 14 44 00
Franţa +33 (0) 3 20 76 94 48
Germania +49 (0) 6103 7598 660
Ungaria +36 23 500 275
Italia +39 02 26 00 00 22

Orientul Mijlociu +971 4881 2524
Norvegia +47 70 13 40 00
România +40 21 202 3032
Rusia +7 495 225 93 62
Spania şi Portugalia +34 900 902 993
Suedia +46 (0) 8 590 057 30
Turcia +90 212 264 02 20
Regatul Unit şi Irlanda +44 (0) 1295 228 288
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