Drukarka etykiet BMP™61
Jakość pracy, która sprosta
Twoim oczekiwaniom

Dzięki specjalnie zaprojektowanej gumowej obudowie oraz wysokiej jakości
ekranowi dotykowemu wytrzymała i niezawodna drukarka etykiet BMP™61 stanie
się Twoim zaufanym partnerem pierwszego wyboru we wszystkich realizowanych
zadaniach identyfikacyjnych.
Drukarka BMP™61 zapewnia znakomitą efektywność dostosowaną do Twoich
oczekiwań i wymogów. Jest mobilna, szybka, a dzięki bezprzewodowej łączności
i szerokiej gamie trwałych etykiet sprosta wielu wyzwaniom z zakresu identyfikacji.

Wszechstronne zarządzanie danymi
Drukarka posiada funkcję zarządzania listami zadań — wystarczy tylko skopiować
dużą listę wzorów etykiet z komputera, korzystając z portów USB drukarki.
Wytrzymała i przenośna drukarka BMP61 dostępna jest też w wersji obsługującej
łączność bezprzewodową, z oprogramowaniem do tworzenia etykiet LabelMark
oraz aplikacjami mobilnymi Brady. Teraz możesz w łatwy sposób zaprojektować
etykietę lub wysłać jej projekt ze swojego smartfona do drukarki, która
błyskawicznie i bez problemu wydrukuje żądany format.

Wysoka sprawność
Dzięki prędkości druku na poziomie 33,8 mm/s, gotowym wzorom etykiet,
kreatorom projektowania etykiet, wbudowanemu obcinakowi etykiet i możliwości
tworzenia całych serii drukarka BMP61 jest wysokowydajnym i wytrzymałym
urządzeniem.

Drukarka

Zestawy***

Nr
produktu

Opis

Nr
produktu

Opis

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

Akcesoria
Nr
produktu

Opis

018556

Zestaw do czyszczenia drukarki

103788

Kabel USB

146221

Magnes do BMP61

* Zestaw Elektryczny wysyłany jest w walizce, w której
znajduje się drukarka BMP61, kabel USB, instrukcja obsługi,
zestaw baterii, zasilacz sieciowy, płyta CD ze sterownikiem,
produktowa płyta CD, pasek do trzymania, rolka PTL-19-423,
PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL, M61-R-4310,
M61-R6010, płyta CD z oprogramowaniem LabelMark 6
Standard oraz uchwyt z magnesem do BMP61.
** Zestaw Telekomunikacyjny wysyłany jest w walizce, w której
znajduje się drukarka BMP61, kabel USB, instrukcja obsługi,
zestaw baterii, zasilacz sieciowy, płyta CD ze sterownikiem,
produktowa płyta CD, pasek do trzymania, rolka PTL-19-423,
PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109, M61-R4310,
M61-R6010, płyta CD z oprogramowaniem LabelMark 6
Standard oraz magnes do BMP61.
*** Dostępny także w wersji z ładowarką do gniazd sieciowych
w USA i Wielkiej Brytanii.

www.bradyeurope.com/BMP61

DRUKARKA
Zawartość

Drukarka wysyłana jest w walizce, w której znajduje się kabel
USB, instrukcja obsługi, zestaw baterii, zasilacz sieciowy,
płyta CD ze sterownikiem, produktowa płyta CD, pasek do
trzymania, rolka PTL-19-423 oraz taśma M61-R6010.

Waga (kg)

1,5

Wymiary: szer. × gł. × dł. (mm)

107 × 106 × 328

Typ klawiatury

QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC

Min. szerokość etykiet

5,08 mm

Maks. szerokość etykiet

50,80 mm

Druk na wielu materiałach wysokiej
jakości w rozdzielczości 300 dpi
Termotransferowa drukarka etykiet BMP61 ma solidną
budowę i może drukować na szerokiej gamie trwałych
etykiet wycinanych, etykietach ciągłych i według
indywidualnego projektu, nie wyłączając koszulek
termokurczliwych, etykiet samolaminujących i o wypukłym
profilu, do szerokości 48,76 mm.
Orientacja
etykiety
Rozmiar
czcionki

Rozmiar etykiety
Liczba etykiet w pliku do druku
Liczba stref na bieżącej etykiecie

Pojemność pamięci wewnętrznej 512 MB pamięci flash i 512 MB RAM
Gwarancja

2 lata

KOMPATYBILNE MATERIAŁY
Kompatybilne materiały

600 standardowych materiałów: taśmy ciągłe, rolki do
etykiet ciętych i zbiorczych, etykiety i taśmy na indywidualne
zamówienie.

CZCIONKI/GRAFIKA/SYMBOLE
Typ kodu kreskowego

Kod 39 i 128, inne przez oprogramowanie

Rozmiar czcionki (pt)

4–174 pt + automatyczne wymiarowanie

Wbudowane czcionki

Brady Alpine, Brady Fixed Width

OPROGRAMOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ
Opcje łączności

USB 2.0, USB Flash Drive, Wi-Fi

Obsługiwane oprogramowanie

LabelMark 6.0, aplikacje Brady Mobile Apps

ZASILANIE
Rodzaj baterii

Akumulator NiMH

Zasilanie

Gniazdo AC

Pozostałe etykiety
Stan baterii

Pozostała taśma

Każdy rodzaj etykiety oraz taśmy do BMP61 jest
automatycznie rozpoznawany przez drukarkę
i kalibrowany. Jej kolorowy ekran dotykowy wyświetla
zainstalowany w danej chwili materiał oraz liczbę etykiet,
a także pozostały zapas tuszu i stan naładowania baterii,
co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.
Możesz samodzielnie projektować etykiety w wybranych
kształtach lub wymiarach, konkretnych kolorach lub
wzorach, a także z wstępnie nadrukowanym logotypem.
Wystarczy włożyć przygotowane na indywidualne
zamówienie etykiety do drukarki BMP61, by poradzić
sobie z każdym zadaniem identyfikacyjnym.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Dopuszczenia/Zgodność

UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Oddziały firmy Brady w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie
Afryka
Bliski Wschód
Dania
Europa Środkowa i Wschodnia
Francja
Hiszpania i Portugalia
Kraje Beneluksu
Niemcy

+27 11 704 3295
+971 4881 2524
+45 66 14 44 00
+421 2 3300 4800
+33 (0) 3 20 76 94 48
+34 900 902 993
+32 (0) 52 45 78 11
+49 (0) 6103 7598 660

Norwegia
Rosja
Rumunia
Szwecja
Turcja
Węgry
Wielka Brytania i Irlandia
Włochy
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Brady Polska
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Email: central_europe@bradycorp.com
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Obejrzyj materiał wideo poświęcony
drukarceBMP61 na stronie
www.bradyeurope.com/BMP61

