Imprimanta de etichete
BMP™61
Performanțe ce corespund exact
cerințelor dvs

Dotată cu protecții din cauciuc turnat și un ecran tactil cu culori vii și indicatoare,
imprimanta de etichete BMP™61, rezistentă și fiabilă, va fi soluția dvs. de
identificare preferată, pe care vă veți putea baza oră după oră, zi după zi,
an după an.
Imprimanta de etichete BMP™61 oferă performanțe ridicate, corespunzătoare
cerințelor dvs. Este portabilă, rapidă și poate face față unei multitudini de
provocări legate de identificare, grație conectivității wireless și gamei largi de
etichete durabile pe care poate imprima.

Versatilitate la gestionarea datelor
Imprimanta are inclusă funcția de gestionare a listelor. Utilizați porturile USB ale
imprimantei pentru a copia liste mari de modele de etichete de pe un computer.
Imprimanta portabilă și rezistentă BMP61 este disponibilă, de asemenea, într-o
versiune cu funcționalitate Wi-Fi, compatibilă cu software-ul de creare a etichetelor
LabelMark și cu aplicațiile mobile Brady. Puteți să creați sau să trimiteți modele
de etichete de pe un smartphone către imprimantă pentru procesarea extrem de
rapidă și de simplă a etichetelor la fața locului.

Înaltă performanță
Cu o viteză de imprimare de 33,8 mm/s, șabloane de etichete predefinite,
programe de asistență pentru crearea etichetelor, tăietor încorporat de etichete și
opțiuni de serializare a datelor, imprimanta de etichete BMP61 este un partener
durabil pe teren.

Imprimanta

Seturi***

Nr. articol

Cod de comandă

Nr. articol

Cod de comandă

146229

BMP61

196455

BMP61-AZERTY-EU-EL*

146226

BMP61-W

196456

BMP61-AZERTY-EU-DA**

146230

BMP61-QWERTY-EU

196457

BMP61-QWERTY-EU-EL*

146227

BMP61-QWERTY-EU-W

196458

BMP61-QWERTY-EU-DA**

148638

BMP61-AZERTY-EU

196461

BMP61-QWERTZ-EU-EL*

146231

BMP61-AZERTY-EU-W

196462

BMP61-QWERTZ-EU-DA**

196453

BMP61-QWERTY-UK

196465

BMP61-CYRILLIC-EL*

196454

BMP61-QWERTY-UK-W

196466

BMP61-CYRILLIC-DA**

148637

BMP61-QWERTZ-EU

146224

BMP61-QWERTZ-EU-W

146223

BMP61-CYRILLIC

Accesorii
Nr. articol

Descriere

018556

Set de curățare pentru
imprimantă

103788

Cablu USB

146221

Magnet pentru BMP61

*Acest set pentru industria electrică este livrat într-o casetă de
transport care conține o imprimantă BMP61, un cablu USB, un
ghid de pornire rapidă, un acumulator, un adaptor de C.A., un
CD cu driverul, un CD pentru produs, o curea de mână, o rolă
de PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL,
M61-R-4310, M61-R6010, un CD cu LabelMark 6 Standard
și un magnet pentru BMP61.
**Acest set pentru comunicații de date este livrat într-o casetă
de transport care conține o imprimantă BMP61, un cablu USB,
un ghid de pornire rapidă, un acumulator, un adaptor de C.A.,
un CD cu driverul, un CD pentru produs, o curea de mână, o
rolă de PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109,
M61-R4310, M61-R6010, un CD cu LabelMark 6 Standard și
un magnet pentru BMP61.
***Disponibile, de asemenea, cu încărcător pentru S.U.A. și
Regatul Unit.

www.bradyeurope.com/BMP61

IMPRIMANTA
Include

Această imprimantă este livrată într-o casetă de transport
care conține un cablu USB, un ghid de pornire rapidă, un
acumulator, un adaptor de C.A., un CD cu driverul, un CD
pentru produs, o curea de mână, o rolă de PTL-19-423 și o
panglică M61-R6010.

Greutate (kg)

1,5

Dimensiune l × A × L (mm)

107 × 106 × 328

Tip de tastatură

QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC

Lățime min. etichete

5,08 mm

Lățime max. etichete

50,80 mm

Capacitate de memorie internă

512 MB de memorie FLASH și 512 MB de RAM

Garanție

2 ani

Imprimă la 300 dpi pe multiple materiale
de calitate și înaltă performanță
Imprimanta de etichete BMP61, robustă, cu transfer
termic, poate imprima pe o gamă largă de etichete
durabile, ștanțate, continue și personalizate, inclusiv
etichete circulare termocontractabile, etichete cu
autolaminare și etichete cu profil ridicat cu lățimea de
până la 48,76 mm.
Orientare
etichetă
Dimensiune
font

Dimensiune etichetă
Număr de etichete în fișierul
de imprimare
Număr de zone pe eticheta
curentă

MATERIALE ACCEPTATE
Materiale acceptate

600 de componente standard: benzi continue, role de etichete
ștanțate și de mare capacitate, etichete și benzi personalizate.

FONTURI/GRAFICE/SIMBOLURI
Tip de coduri de bare

Cod 39 și 128, altele prin software

Dimensiuni text (pt)

4–174 pt + autodimensionare

Fonturi integrate

Brady Alpine, Brady Fixed Width

Nr. de etichete rămase
Capacitatea rămasă a bateriei

Orice etichetă și panglică cu cerneală BMP61 este
recunoscută și calibrată automat de imprimantă. Ecranul
tactil color al imprimantei afișează materialul de etichetă
instalat actualmente, precum și numărul de etichete,
nivelul rămas de cerneală și al bateriei, pentru a facilita la
maxim utilizarea.

SOFTWARE ȘI CONECTIVITATE
Opțiuni de conectivitate

USB 2.0, unitate flash USB, Wi-Fi

Compatibilitate software

LabelMark 6.0, aplicații Brady Mobile Apps

ALIMENTARE
Tip de baterie

Acumulator NiMH

Alimentare

Alimentare C.A.

Panglică rămasă

Creați etichete cu dimensiuni sau forme personalizate,
cu anumite culori sau dispuneri sau cu logoul dvs.
deja prezent pe etichetă. Este suficient să introduceți
etichetele personalizate în imprimanta de etichete
BMP61 pentru a rezolva orice probleme legate de
identificare.

CONFORMITATE
Aprobări/Conformitate

UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Distribuitorul dvs. Brady
Sedii Brady EMEA
+27 11 704 3295
+32 (0) 52 45 78 11
+45 66 14 44 00
+421 2 3300 4800
+33 (0) 3 20 76 94 48
+49 (0) 6103 7598 660
+39 02 26 00 00 22
+47 70 13 40 00

Orientul Mijlociu
Regatul Unit și Irlanda
România
Rusia
Spania și Portugalia
Suedia
Turcia
Ungaria
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Africa
Benelux
Danemarca
Europa Centrală și de Est
Franța
Germania
Italia
Norvegia
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Urmăriți clipul video al imprimantei
de etichete BMP61 la
www.bradyeurope.com/BMP61

www.bradyeurope.com/BMP61

