BBP™31 jelzés- és címkenyomtató
Amilyennek a címkekészítésnek lennie kell

Gyors, egyszerű és sokoldalú.
A BBP™31 jelzés- és címkenyomtató pont olyan, amilyennek egy ilyen nyomtatónak lennie kell. Egyszerűen
használható. Tele van funkciókkal. És ami a legjobb: annyiféle anyagopciója van, hogy egyedül képes
kielégíteni a vállalkozás minden címkézési igényét.

Intelligens kellékanyagok
Helyezze be az anyagot és a festékszalagokat, és a többit
bízza a nyomtatóra.
A kellékanyagokba épített smart cell technológia pontosan
meghatározza a nyomtató számára, hogyan kell a behelyezett
anyagnak megfelelően megformázni a címkét.

Érintőképernyős kijelző
A leggyakrabban használt funkciók – néhány érintésnyire.
Az érintőképernyőn lehetőség van az objektumok és a szöveg
mozgatására,hogy a címke pontosan úgy nézzen ki, ahogy szeretné.

Alkalmazások tömkelege
Ezzel a nyomtatóval a vállalkozás minden címkézési igényét
kielégítheti.
A számos különböző opciónak köszönhetően az alkalmazási
lehetőségek szinte végtelenek.

Független vagy számítógép-vezérelt működés
Eldöntheti, hogyan szeretné használni a nyomtatót
– a számítógéphez csatlakoztatva vagy különálló mobil egységként.
Nagy tudású szoftveropciók
A MarkWare™ és a Brady Workstation címkéző alkalmazások az
iparág legfejlettebb számítógépes tervezési és szerkesztési funkcióit
kínálják. Számtalan betűtípus, grafika, sablon és importáló eszközök –
és ez még csak a kezdet. Tudjon meg többet: workstation.bradyid.
com

Rövid áttekintés
• 12,7 mm és 101 mm közötti szélességű címkék nyomtatása
• Akár 3 m hosszú címkék készítése
• 76 mm/mp nyomtatási sebesség
• Több, mint 220 beépített grafika
• Sablonok a leggyakoribb címkestílusokhoz, és több, mint 250 előzetesen összeállított, azonnal
nyomtatható címkét és jelzést tartalmazó könyvtár
• Beépített vonalkódtípusok
• Nyomtatás több száz folytonos és méretre vágott elemre

A Brady anyagai mindenkit lenyűgöznek
A Brady címkéi maradnak fenn a leghosszabb ideig

A Brady címkéi felragadnak és úgy is maradnak – ennyi az egész. A szabadban az
élettartamuk a 10 évet is elérheti*. Csak egyszer kell elkészíteni őket. Ha elkészültek,
meg is maradnak – akár tetszik, akár nem.

Opciók. Számtalan opció

A címkéket speciális alkalmazásokhoz készítjük. Az Ön alkalmazásaihoz. Éppen ezért
kínálunk több száz címketípust és méretet. Teljesen biztosak akarunk lenni abban, hogy
amikor címkét választ, az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbbet választja.

• Beltéri/kültéri besorolású vinil (17 szín)
• Áthelyezhető vinil
• Alacsony hőmérsékleten használható poliészter
• Mágneses szalag
• Poliészter (16 szín)
• Fémbevonatú poliészter
• Fotolumineszcens vinil
• Fényvisszaverő vinil
• Címketekercs
• GHS/CLP címkék
• ToughWash lemosásnak ellenálló címkék
• Kezelőpanel-címkék

Magasra tettük lécet
Megvan az oka annak, hogy a Brady anyagai piacvezetők a tartósság és a teljesítmény
tekintetében. Éspedig az, hogy mi magunk tervezzük és gyártjuk a címkéket. Az anyagokat
alapos és szigorú teszteknek és vizsgálatoknak vetjük alá – és semmi nem kerül ki tőlünk
addig, amíg ezeken meg nem felelt. Magasra tettük a mércét, mert tudjuk, hogy anyagaink
csak így teljesíthetik túl várakozásait.

Kérjen termékbemutatót!
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* A termék várható átlagos kültéri élettartama függ a környezeti hatásoktól, a felhelyezés módjától,
az anyag színétől, valamint attól, mit tekint hibának a felhasználó. Az elérhető akár 10 éves kültéri
élettartam csak a vinil címkékre vonatkozik; a szalag tartóssága ettől eltérő lehet.
Zord környezetben poliészter védőréteg használata javasolt, ami hosszú távon is védelmet biztosít
az eső és a szél ellen.
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