GSH Identification Solutions B.V.
E-mail info@gsh-id.nl
Tel. 0184 421 859

Gepersonaliseerde labels voor de
BradyJet J5000 Printer
We breiden ons assortiment tapes en labels voor
de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter uit met
aangepaste afmetingen voor B-2595 zelfklevend
vinyl, B-2569 zelfklevend polyester en B-2551tagmateriaal.

BRADYJET J5000 KLEURENLABELPRINTER
Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u zelf pictogrammen en labels in full colour
voor binnengebruik creëren. Daarmee kunt u aan uw werknemers belangrijke veiligheids- en
site-informatie verschaffen, precies waar ze die
nodig hebben.
De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter geeft
Operations, Maintenance en EHS Managers de
mogelijkheid om pictogrammen en labels in
kleurenfotokwaliteit voor binnengebruik te printen
voor een veiligere en efficiëntere werkplaats.
De BradyJet J5000 is een perifere printer waarmee
u full colour labels en pictogrammen met een
breedte van 50 tot 200 mm kunt printen.

Full colour, snel en duurzaam
De J5000 Kleurenlabelprinter van Brady combineert inkjettechnologie met een assortiment
duurzame labels in vinyl en polyester voor binnengebruik.

Automatische labelinstelling
De printer bevat een automatische instelfunctie voor alle materialen zodat klanten direct kunnen
beginnen printen. Dat betekent geen verspilde kalibratielabels meer, geen labels om de
printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te
selecteren en geen tijdverspilling meer met het instellen van labelafmetingen.

Snelle materiaalwissels
Dankzij inklikbare inktcartridges en gemakkelijk te plaatsen labels zijn problemen met printlint,
spindels, sensoren en kalibratie verleden tijd.

Printsnelheid tot 150 mm/seconde
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KENMERKEN EN VOORDELEN VAN GEPERSONALISEERDE
LABELS
 Creëer labels met de juiste grootte.
 Maakt de printer veelzijdiger door te werken met toepassingen die afgestemd zijn op de
precieze behoeften van de gebruiker – ideaal voor hangslotfoto's, voorraadlabels, labels voor
kleine containers (inclusief CLP/GHS-labels), barcodelabels en nog veel meer.
 Verkrijgbaar in continue (meer breedtes) of gestanste formaten (alleen vierkante en
rechthoekige labels).

LABELSPECIFICATIES
Hieronder vindt u de labelrichtlijnen voor gepersonaliseerde labels voor de BradyJet J5000.
B-2595-, B-2569- of B-2551-materialen:
 Labelbreedte:
o min. 38,1 mm (drager is min. 76,2 mm breed)
o max. 209,55 mm (drager is max. 212,7 mm breed)
 Labelhoogte/-lengte:
o min. 12,7 mm (50,8 mm voor B-2551)
o max. 609,6 mm (355,6 mm voor B-2551)
 Minimum bestelhoeveelheid – 3 rollen (elke rol is ongeveer 30,5 m lang – De klantendienst
kan u adviseren hoeveel labels er op een rol zitten wanneer gestanste labels op maat worden
gevraagd).
 1 rij labels (1 horizontaal)
 Geen voorgedrukte elementen
Opmerking: de labelrol is voorzien van RFID Smart Cell-technologie en eenvoudige instructies
om gepersonaliseerde labels bij het eerste gebruik correct in Brady Workstation te laden.
Neem contact op met de klantendienst van Brady voor een prijsofferte voor labels op
maat.
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