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BMP71 Labelprinter

BradyPrinter S3000
Pictogram- en labelprinter

BradyPrinter S3100
Pictogram- en labelprinter

BBP35 Multicolour Pictogram- BBP85 Pictogram- en
en labelprinter
labelprinter

BradyJet J2000
Kleurenlabelprinter

BradyJet J5000
Kleurenlabelprinter

BMP71 Labelprinter. Deze pientere
printer print ze allemaal! Deze
ultieme draagbare Brady-printer
helpt u om elke situatie het hoofd
te bieden, het labelen te versnellen
en het werkritme te behouden. Hij
bedrukt alle gestanste en continue
labels – ook labels op maat – tot
50,8 mm breed in meer dan 30
verschillende materialen.

De BradyPrinter S3000
Pictogram- en labelprinter is een
perifere, monochrome industriële
pictogram- en labelprinter voor
site-, veiligheids- en Lean-/5Stoepassingen. Gebruiksvriendelijk
en voldoende veelzijdig voor al uw
labelingbehoeften voor binnen- en
buitengebruik met behulp van
de beste materialen in de sector.
Automatische labelinstelling
zonder kalibratie, materiaalwissels
in 20 seconden. Deze printer
wordt geleverd met de gratis
Brady Workstation Basisontwerp
Suite waarmee u onmiddellijk
professionele pictogrammen en
labels kunt ontwerpen.

De BradyPrinter S3100 Pictogramen labelprinter is bijzonder
gebruiksvriendelijk en zorgt
ervoor dat de labelmaterialen
automatisch worden gekalibreerd
en ingesteld. Zo kunt u direct de
pictogrammen en labels printen die
u nodig heeft. Materiaalwissels zijn
eenvoudig en zeer snel dankzij de
gebruiksvriendelijke labelmaterialen
en de bijbehorende printlinten die in
minder dan 20 seconden vervangen
kunnen worden. De intuïtieve
gebruikersinterface met touchscreen
biedt een groot aantal opties voor
pictogram- en labelontwerp, zelfs
wanneer de printer in standalone
modus wordt gebruikt.

BBP35 Multicolour Pictogramen labelprinter. Kleur verbetert
uw werkplaats. De BBP35
van Brady biedt uitstekende
kleurmogelijkheden om snel een
veiliger en productiever bedrijf te
creëren. Dankzij de eenvoudige,
automatische labelinstelling en het
intuïtieve touchscreen van de printer
kunnen gebruikers voortaan op
vraag en ter plaatse pictogrammen
en labels maken in eender welke
kleur!

Met de BBP85 Pictogram- en
labelprinter kunt u labels en
pictogrammen tot 254 mm breed
in meerdere kleuren creëren. Zijn
verbeterde gebruikersinterface
maakt het toestel heel
gebruiksvriendelijk.

De BradyJet J2000
Kleurenlabelprinter is een praktische
en gebruiksvriendelijke full-colour
inkjetdesktopprinter die betrouwbare
pictogrammen, sitelabels en labels
voor laboratoriumstalen met hoge
resolutie kan printen. Deze printer
wordt geleverd met de gratis Brady
Workstation Basisontwerpsuite
waarmee u onmiddellijk
professionele pictogrammen en
labels kunt ontwerpen.

BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter
Veiligheidspictogrammen en labels
in full colour in enkele seconden.
Brady’s inkjetprinter print snel
veiligheidspictogrammen, Leanlabels en leidingmerkers ter plaatse
en op aanvraag. De BradyJet
combineert een hoge printsnelheid
en printen in full colour met een
assortiment duurzame materialen
voor veiligheidspictogrammen
voor binnengebruik. Deze printer
wordt geleverd met de gratis
Brady Workstation Basisontwerp
Suite waarmee u onmiddellijk
professionele pictogrammen en
labels kunt ontwerpen.

Maximum aantal labels per dag 1000 labels van 50,80 x 25,40 mm
per dag

600 labels van 50,8 x 101,6 mm
per dag, 300 grotere labels per dag.
8 uur/5 dagen

Voor veiligheidslabels: 600 labels
van 50,80 x 101,60 mm per dag,
300 grotere labels per dag

Softwarecompatibiliteit

Brady Workstation, LabelMark,
MarkWare

Brady Workstation, Windows
gebaseerd stuurprogramma voor
softwareprogramma’s van derden

Brady Workstation

Ongeveer 1500 labels/dag,
afhankelijk van het specifieke
labelformaat, de bedrukking en
andere factoren
Brady Workstation

Ongeveer 5000 labels/dag,
afhankelijk van het specifieke
labelformaat, de bedrukking en
andere factoren
Brady Workstation, Windows
gebaseerd stuurprogramma voor
softwareprogramma’s van derden

Kleurmogelijkheden
Aansluitmogelijkheden

Eenkleurig
USB

Eenkleurig
USB

Eenkleurig
USB, wifi, Ethernet

Autonoom printen
(zonder pc-aansluiting)
Snijmes

Autonoom & perifeer

Perifeer

Autonoom & perifeer

Meerkleurig; Eenkleurig
USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet,
wifi
Autonoom & perifeer

Ongeveer 300 labels/dag, afhankelijk Ongeveer 3000 labels per dag,
van het specifieke labelformaat, de
afhankelijk van het specifieke
bedrukking en andere factoren
labelformaat, de bedrukking en
andere factoren
Brady Workstation, MarkWare,
Brady Workstation, Windows
Windows gebaseerd
gebaseerd stuurprogramma voor
stuurprogramma voor
softwareprogramma’s van derden
softwareprogramma’s van derden
Meerkleurig; Eenkleurig
Full colour
USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, USB
wifi
Autonoom & perifeer
Perifeer

Automatisch snijmes

Automatisch snijmes

Automatisch snijmes

Automatisch snijmes

Automatisch snijmes

Automatisch snijmes

–
107,95
101,60
3048
Thermische transfert
300
101,60
230,60 x 304,80 x 241,60
5,30
–

300 MB
101,00
101,00
1500
Thermische transfert
300
76,00
305,00 x 260,00 x 241,00
8,80
Volledig inklapbaar toetsenbord:
AZERTY, QWERTY, QWERTZ,
CYRILLISCH

512 MB
101,00
101,00
2530
Thermische transfert
300
127,00
480,00 x 360,00 x 280,00
16,50
QWERTY, QWERTZ, AZERTY,
CYRILLISCH

64 MB
254,00
216,00
5000
Thermische transfert
300
50,00
500,00 x 500,00 x 310,00
22,00
QWERTY, QWERTZ, AZERTY,
CYRILLISCH

–
101,60
101,60
609,60
Inkjet
Tot 4800
63,50
264,00 x 389,00 x 180,00
3,20
Nee

–
209,55
203,20
609,60
Inkjet
Tot 4800
152,40
495,00 x 521,00 x 259,00
20,40
–

Omschrijving

Printerspecificaties

Handmatig snijdenTussen labels of
aan het einde van printopdracht
Intern geheugen
200 MB - tot 100.000 labels
Max. labelbreedte (mm)
50,80
Max. printbreedte (mm)
45,97
Max. printlengte (mm)
1016
Printtechnologie
Thermische transfert
Printresolutie (dpi)
300
Max. printsnelheid (mm/sec)
38,10
Breedte x Diepte x Lengte (mm) 241,30 x 116,80 x 332,70
Gewicht (kg)
2,49
Toetsenbord
QWERTY, QWERTZ, AZERTY,
CYRILLISCH

Meerkleurig; Eenkleurig
USB, wifi, Ethernet
Perifeer

EUR-M-915-NL 08/04/2019

