BBP™33 címkenyomtató
Amilyennek a címkekészítésnek lennie kell

A BBP33 címkenyomtató egy minimális törődést igénylő, könnyen használható,
akár 101,6 mm széles jelölők és címkék nyomtatására is képes számítógép-vezérelt
nyomtató. Automatikusan létrehozza az intelligens chippel ellátott kellékanyagoknak
megfelelő címkét a Brady szoftverben, így nincs szükség manuális kalibrációra
és nem képződik hulladék címke. A könnyen behelyezhető festékszalagok és
címkeanyagok a kellékanyagok gyors és egyszerű cseréjét teszik lehetővé.
A BBP33 címkenyomtatóval minden típusú biztonsági és létesítményekben
használható címkeanyagra nyomtathat, valamint vezetékekre, termékekre elhelyezhető
vagy laboratóriumi azonosításra szolgáló méretre vágott címkeanyagokra is.
Tényleg ilyen egyszerű és gyors – pontosan olyan, amilyennek a
címkekészítésnek lennie kell.

Megoldja az címkézéssel kapcsolatos összes feladatot
• Automatikus címkebeállítás kalibrálás nélkül
• Gyors és könnyű kellékanyagcsere
• A végleges változat nyomtatása már az első címkére!

Lenyűgöző anyagválaszték
A nyomtatók az ügyfél igényeinek függvényében 40 különböző anyag több, mint
600 változatával használhatók:
• Vezetékek és kapcsolótáblák címkéi, biztonsági és létesítményazonosító címkék
• Adattáblák és nyomtatott áramkörök címkéi, gyártósoroknál használt címkék
• Csőjelölők és 5S címkék, általános felhasználású méretre vágott címkék
• Kémcső- és fiolacímkék, tárgylemez és szövetminta-tároló kazetta azonosító címkék
• Valamint egyedi címkeméretek is!

BBP™33 címkenyomtató
Számítógép-vezérelt nyomtatóknál eddig sosem látott gyorsaságú kellékanyagcsere és hulladékmentes beállítás.
Létesítményekben használható, biztonsági és tájékoztató/5S címkeanyagok teljes választéka, valamint vezetékek,
laboratóriumi anyagok és termékek azonosítására használható méretre vágott címkék.
VÉGLEGES VÁLTOZAT
MÁR AZ ELSŐ CÍMKÉN

NINCS VESZTESÉG!
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Hőtranszfernyomtatás elvén működő nyomtató
Nyomtatási felbontás: 300 dpi
Nyomtatási sebesség: 101 mm/mp (Max.)
6,35 mm és 101 mm közötti szélességű méretre vágott címkék
nyomtatása
Folytonos címkékre nyomtatás 12,5 mm-től akár 3 m-es hosszúságig
Beépített vonalkódtípusok
Méretek: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (SZ x M x H)
Használható a LabelMark™, CodeSoft™ és MarkWare™ címkéző
szoftverekkel vagy Windows® alapú illesztőprogrammal más gyártótól
származó programokkal is

Automatikus címkebeállítás kalibrálás nélkül
A nyomtató „kiolvassa” a kritikus információkat a kazettákból, és automatikusan beállítja
a megfelelő címkeformátumot a nyomtatóban vagy a Brady szoftverben.
• Nincs szükség az érzékelő beállítására vagy a címkék manuális kalibrálására
• Nincs szükség a nyomtatási sebesség vagy a beégetési hőmérséklet
meghatározására, ami hibákat vagy hulladék címkéket eredményezne
• Nem kell listákat böngészni a címkefajta kiválasztásához
• Nincs szükség a címke méreteinek beállítására a szoftverben
Mindezt a nyomtató elvégzi Ön helyett!

Gyors és könnyű kellékanyagcsere
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Felhasználóbarát, „bedobható” festékszalagok és címkeanyagok
Dobja be a kazettát, rögzítse, és kezdje el a szöveg írását – mindössze ennyit
kell tennie! (bárki meg tudja csinálni!)
Nem kell orsókra és nyomtatófejek köré fűzni a szalagot
A szalag festékes oldala mindig a megfelelő irányba áll
Könnyen kezelhető kazetták, melyek nem tekerednek szét és nem károsodnak

A végleges változat nyomtatása már az első címkére!
• Nincs több elpazarolt címke – még a hőzsugorcsöveken sem!
• Nincs szükség címkekalibrálásra, igazításra vagy érzékelőbeállításra a nyomtatás előtt
• Címke- és pénztakarékos megoldás
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