
BBP™35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató
BBP™37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató

Mivel a biztonság és a hatékonyság a legfontosabb szempontok közé tartoznak, ideje 
feljebb lépni, és figyelemfelkeltő jelzéseket és címkéket létrehozni. Összességében a 
hatékony munkahelyi vizuális elemek jelentős szerepet játszanak a létesítmény színvonalának 
növelésében, hiszen egy pillantásra átláthatóvá teszik az alkalmazottaknak szánt információkat.

Végre itt az eszköz, amivel mindezt lehetővé teszi!
A Brady BBP35 és BBP37 jelzés- és címkenyomtatókkal a leghatékonyabb színben és alakban 
készítheti el a szükséges jelzéseket és címkéket – közvetlenül a helyszínen, amikor az igény 
felmerül. Ha megismeri a többszínű nyomtatást, sokoldalú alakvágási funkciókat és lenyűgöző 
nyomtatási sebességet kínáló készülékeket, nem fogja érteni, hogyan tudott meglenni eddig 
ezen nyomtatók valamelyike nélkül.

Tegye színesebbé az útját egy jobb munkahely felé

Többszínű nyomtatás
■■ Még észrevehetőbb, megjegyezhetőbb és hatékonyabb jelzések és címkék nyomtatása
■■ A szín jelentős megkülönböztető tényező lehet, amikor hatékonyan kell javítani a munkahelyi 
biztonságot és termelékenységet

Alakvágás
■■ Forradalmi beépített XY-vágórendszer a BBP37 nyomtatóban
■■ Alakzatok és szövegek kivágása, vagy az üzenet körbevágása a kívánt kinézetű és formájú 
címkék elkészítéséhez

Címkekészítés egyszerűen
■■ A használatot megkönnyítő intuitív beépített funkciók, melyekkel a címkék azonnal 
nyomtathatók 

■■ Ideális több felhasználó általi használathoz, centralizált helyszínekre és lean/5S folyamatok 
támogatására

■■ A sokoldalú felhasználhatóság érdekében a készülékek kompatibilisek a nagy teljesítményű 
Brady Workstation címketervező alkalmazással

Automatikus címkebeállítás
■■ A nyomtatók kiolvassák az információkat a kazettából, majd automatikusan beállítják azt, 
hogy a nyomtatás azonnal megkezdhető legyen

■■ Nincs többé kalibrálás vagy elpazarolt címke, vagy a nyomtatási sebességet/hőmérsékletet 
beállító próbacímke, nem kell a képernyőt görgetni a címke kiválasztásához 
vagy időt pazarolni a címkeméret vagy a szövegméret beállítására 

20 másodperces anyagcsere
■■ A “bedobható” szalagoknak és címkéknek köszönhetően elfelejthető a 
bonyolult befűzés, az orsók felszerelése, az érzékelők beállítása és a kalibrálási 
lépések

■■ Gyorsabban végez a munkával, így több ideje marad más feladatokra

12,7 centiméter másodpercenkénti nyomtatási sebesség
■■ A gyors feldolgozási idő és nyomtatási sebesség azt jelentik, hogy nem kell 
várnia, amíg a címkék elkészülnek

Brady Workstation
A legújabb címkekészítő szoftver, a Brady Workstation forradalmasítja a 
címkék számítógépen történő létrehozásának menetét. Elegendő letölteni 
a Brady Workstation platformot, majd hozzáadni a kívánt címkekészítő 
alkalmazásokat ahelyett, hogy egy CD-lemezről kellene installálni a 
címkekészítő szoftvert a számítógépre.

Ismerje meg A megoldásT  
A WorksTATIon.BrAdyId.Com WeBhelyen

www.bradyeurope.com/bbp37



Afrika  +27 11 704 3295
Benelux  +32 (0) 52 45 78 11
Dánia  +45 66 14 44 00
Egyesült Királyság és Írország +44 (0) 1295 228 288
Franciaország  +33 (0) 3 20 76 94 48
Közel-Kelet  +971 4881 2524
Közép- és Kelet-Európa  +421 2 3300 4800
Magyarország  +36 23 500 275

Németország  +49 (0) 6103 7598 660
Norvégia  +47 70 13 40 00
Olaszország  +39 02 26 00 00 22
Oroszország  +7 495 225 93 62
Románia  +40 21 202 3032
Spanyolország és Portugália +34 900 902 993
Svédország  +46 (0) 8 590 057 30
Törökország  +90 212 264 02 20
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két gyors, egyszerűen használható 
és sokoldalú nyomtató

A BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató csomagjának tartalma: BBP35 nyomtató, 
tápkábel, USB-kábel, tisztítókészlet, vágóegység tisztítóeszköz, alapszintű használati útmutató

A BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató csomagjának tartalma: BBP37 nyomtató, 
tápkábel, USB-kábel, tisztítókészlet, vágóegység tisztítóeszköz, alapszintű használati útmutató

A nyomtató műszaki adatai

A TEDLAR® a DuPont bejegyzett védjegye.

Rendelési kód
Cikk-
szám

Megnevezés

BBP35-QWERTY-UK 145996 BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTY UK
BBP35-QWERTY-EU 143634 BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTY EU
BBP35-QWERTY-US 143633 BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTY US
BBP35-AZERTY 143635 BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – AZERTY
BBP35-QWERTZ 143636 BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTZ
BBP35-CYRILLIC 143637 BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – CYRILLIC

Rendelési kód
Cikk-
szám

Megnevezés

BBP37-QWERTY-UK 145995 BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU 143639 BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US 143638 BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTY US
BBP37-AZERTY 143640 BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – AZERTY
BBP37-QWERTZ 143641 BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC 143642 BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – CYRILLIC

BBP™35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató BBP™37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató

Megnevezés

BBP™35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató. Tegye színesebbé az útját egy jobb munkahely felé. 
A Brady BBP™35 címkenyomtató kiemelkedő színes nyomtatási funkciókkal rendelkezik, melyekkel 
gyorsan teheti biztonságosabbá és hatékonyabban működővé létesítményét. A nyomtató egyszerű, 
automatikus címkebeállításának és intuitív érintőképernyőjének köszönhetően a felhasználók igény 
szerint és a helyszínen készíthetnek bármilyen színű és alakú jelzést.

BBP™37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató. Tegye színesebbé az útját egy jobb 
munkahely felé. A Brady BBP™37 címkenyomtató kiemelkedő színes nyomtatási és vágási 
funkciókkal rendelkezik, melyekkel gyorsan teheti biztonságosabbá és hatékonyabban 
működővé létesítményét. A nyomtató egyszerű, automatikus címkebeállításának és intuitív 
érintőképernyőjének köszönhetően igény szerint és a helyszínen készíthet bármilyen színű és 
alakú jelzést.

Alkalmazások

Villamos átütésre figyelmeztető címkék; eszközjelölés; CLP és vegyszerjelölés; alacsony hőmérséklet 
azonosítása; berendezések címkézése; kijáratok és menekülési útvonalak jelölése; létesítmény és 
biztonsági azonosítók; tájékoztató/5S jelölések; kizárások azonosítása és jelölése; panelcímkézés; 
csőjelölés; biztonsági azonosítás; ideiglenes címkézés

Villamos átütésre figyelmeztető címkék; eszközjelölés; CLP és vegyszerjelölés; alacsony 
hőmérséklet azonosítása; berendezések címkézése; kijáratok és menekülési útvonalak jelölése; 
létesítmény és biztonsági azonosítók; tájékoztató/5S jelölések; kizárások azonosítása és jelölése; 
panelcímkézés; csőjelölés; biztonsági azonosítás; ideiglenes címkézés

Műszaki adatok
Nyomtatási felbontás (dpi) 300 dpi 300 dpi
Nyomtatási sebesség (mm/
mp)

127 127

Nyomtatási technológia Hőnyomtatás Hőnyomtatás

Legnagyobb címkeszélesség 101,00 mm 101,00 mm

Vágó Automata vágó XY-vágó és automata vágó

Jellemzők
Színes nyomtatás Többszínű; egyszínű Többszínű; egyszínű
Önálló nyomtatás 
(számítógépről leválasztva)

Igen Igen

Szoftverkompatibilitás Brady Workstation Brady Workstation
Folytonos, illetve méretre 
vágott címkék

Folytonos szalagok és méretre vágott címkék Folytonos szalagok és méretre vágott címkék

Javasolt használat naponta Körülbelül 1500 címke/nap, a címkemérettől, nyomtatott szövegtől és egyéb tényezőktől függően.
Körülbelül 1500 címke/nap, a címkemérettől, nyomtatott szövegtől és egyéb tényezőktől 
függően.

Használható anyagok

Beltéri/kültéri besorolású vinil; alacsony halidtartalmú poliészter; előnyomtatott GHS/CLP címkék; 
előnyomtatott fejlécű jelölőcímkék; kábeljelölők; ToughWash mosásálló címkék; ToughtStripe 
padlójelölő szalag; fényvisszaverő szalag; utánvilágító szalag; mágneses hordozó; áthelyezhető 
vinil; kötelezően elhelyezendő vegyszerjelölő címkék; alacsony hőmérsékletre figyelmeztető szalag; 
nyomógomb és kezelőpanel címkék.

Beltéri/kültéri besorolású vinil; alacsony halidtartalmú poliészter; előnyomtatott GHS/CLP címkék; 
előnyomtatott fejlécű jelölőcímkék; kábeljelölők; ToughWash mosásálló címkék; ToughtStripe 
padlójelölő szalag; fényvisszaverő szalag; utánvilágító szalag; mágneses hordozó; áthelyezhető 
vinil; kötelezően elhelyezendő vegyszerjelölő címkék; alacsony hőmérsékletre figyelmeztető 
szalag; nyomógomb és kezelőpanel címkék, ipari papír, poliészter, poliimid, polivinil-fluorid és 
Tedlar címkék.

Számítógép-csatlakozás Igen Igen
Csatlakozási lehetőségek USB, Ethernet. Opcionális: Wifi, Bluetooth USB, Ethernet. Opcionális: Wifi, Bluetooth

Fizikai jellemzők
Hosszúság × magasság × 
szélesség

360 mm × 280 mm × 480 mm 360 mm × 280 mm × 480 mm

Tömeg (kg) 16,50 kg 16,50 kg
Billentyűzet típusa QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Üzemi hőmérséklet 10–40°C, 20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó 10–40°C, 20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Jóváhagyások/Megfelelőség
USA és Kanada: cULc; Európa: CE-RoHS; Argentína: UL-AR & S jelzés; Mexikó: UL NOM CoC; 
Ausztrália: RCM jelzés; Oroszország: EAC; Korea: KC; Kína: CCC-RoHS; India: BIS; Tajvan: BSMI kivétel; 
Dél-Afrika: LOA és SABS (nincs logó a termékcímkén)

USA és Kanada: cULc; Európa: CE-RoHS; Argentína: UL-AR & S jelzés; Mexikó: UL NOM CoC; 
Ausztrália: RCM jelzés; Oroszország: EAC; Korea: KC; Kína: CCC-RoHS; India: BIS; Tajvan: BSMI 
kivétel; Dél-Afrika: LOA és SABS (nincs logó a termékcímkén)

Jótállás 1 év 1 év


