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Aanvullende VP750-labelmaterialen
Nog meer mogelijkheden voor het printen van grote volumes labels in full colour
met de VP750 labelprinter
●

Nieuwe transparante en gemetalliseerde labelmaterialen in het betrouwbare, industriële
materiaalaanbod voor de VP750 labelprinter

●

Produceer snel 10.000+ labels: u hoeft niet te wachten op leveringen, geen voorbedrukte
labels op voorraad te hebben of verspilling te veroorzaken via grote minimumbestellingen
die onnodige kosten met zich meebrengen

●

Haarscherpe labels in full colour: print haarscherpe tekst en afbeeldingen in 1600 dpi,
ideaal voor hoogwaardige, klantgerichte labels

Meer materialen betekent meer mogelijkheden
Met de nieuwe, aanvullende labelmaterialen is het nog interessanter om industriële,
klantgerichte labels in full colour bij u ter plaatse te printen. Print gemakkelijk
10.000+ labels om minimumbestellingen, onnodige kosten, verspilling van labels,
grote voorraden voorbedrukte labels en tijdverlies bij het wachten op leveringen te
vermijden.

Nieuwe VP750-labelmaterialen:
•
•

Transparant polypropyleen, ontworpen voor een uitstekende afdrukdichtheid, afdrukdefinitie
en levendige kleuren. Droogt snel en biedt een betere vochtbestendigheid voor een goede
bruikbaarheid, onmiddellijk na het printen. De materiaalreferentie van Brady is B-7666.
Gemetalliseerd polyester met een zeer goede afdrukdichtheid, afdrukdefinitie en levendige
kleuren, gecombineerd met een metaallook. De materiaalreferentie van Brady is B-7665.
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Compleet materiaalaanbod
De nieuwe labels vormen een aanvulling op de VP750 labelprinter en worden aan het bestaande
assortiment labelmaterialen voor de printer toegevoegd:
• Polyester: B-7664
Topmateriaal met grote duurzaamheid en uitstekende weerstand
tegen omgevingsinvloeden. Ook verkrijgbaar in combinatie met
laminaatmaterialen.
• Polypropyleen: B-7662 en B-7663
Matige duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsinvloeden.
Uitstekend label voor de meeste toepassingen.
• Papier: B-7660 en B-7661
Beperkte duurzaamheid en levensduur voor producten met een
korte levenscyclus of in toepassingen met beperkte
labelmateriaalvereisten.
Meer informatie over elk labelmateriaal is beschikbaar in de technische fiche:
www.bradyeurope.com/TDS
Voordelen van de VP750 labelprinter
•

U hoeft geen voorbedrukte labels meer op voorraad te hebben, die geld kosten en de
flexibiliteit van uw bedrijf in het gedrang brengen.

•

Profiteer van alle voordelen van digitaal printen bij lastminutewijzigingen en wanneer veel
verschillende lay-outs snel in full colour beschikbaar moeten zijn.

•

Maak gebruik van digitale print-on-demand-oplossingen om zelf gemiddelde volumes
kleurenlabels* (*printlengte 1-1,5 km) met inkjet te printen.

•

Geniet van een breed materiaalaanbod dat een grote verscheidenheid aan
labelingtoepassingen dekt.

Meer informatie over de VP750 labelprinter vindt u hier:
www.bradyeurope.com/vp750

Contacteer uw Brady-vertegenwoordiger voor meer informatie.
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