
BMP51 címkenyomtató

Ha áttekinthető, tartós címkékre van szüksége az adott helyen, Önnek a Brady BMP51 
címkenyomtatója kell. A termék a villamos és adatforgalmi berendezésekhez, laboratóriumi 
azonosítókhoz, létesítményekhez és a biztonságos címkézéshez szükséges éles nyomtatást, 
egyszerű formázást, megfelelő címkeméreteket és hordozhatóságot nyújt.

Cserélje ki másodpercek alatt a kellékanyagokat. Mind a címkeanyagok, mind a szalagok 
problémamentesen cserélhető kazettákban vannak elhelyezve a készülékben.
Automatikus címkeformázás. A kazetták intelligens cellákkal vannak ellátva, amelyek 
tudatják a nyomtatóval, hogyan kell megfelelően formázni a címkét. Ön csak berakja a 
kazettát, és a nyomtató elvégzi a kalibrálást.
Gyors nyomtatás. Másodpercenként 25,40 mm-t nyomtat, ami azt jelenti: nem kell többé 
hosszan várakozni a címkék kinyomtatására.
Tartós beépített kés. A készülék tartalmaz egy öntisztító kést, amely minden anyagot 
könnyedén elvág, és meg is tartja a címkét, ameddig szükséges.

Akkumulátor a hordozhatóság érdekében. A készüléket használhatja váltakozó áramú 
hálózatról, AA (ceruzaelem) méretű szárazelemről vagy a lítiumion akkumulátorról, amely 
egyetlen feltöltéssel több mint 3000 címke kinyomtatását teszi lehetővé.
Vezeték nélküli funkciók. A beépített Bluetooth® technika és a külön beszerezhető Wi-Fi-
kártya megteremti a vezeték nélküli nyomtatás lehetőségét.
Sokoldalú szoftver. A címkekészítő szoftver lehetővé teszi az alábbiak nyomtatását: többféle 
vonalkód, dátum- és időbélyeg, importált ábrák, automatikus sorszámozás és sok egyéb.
Összefüggő és méretre vágott címkeanyagok. Ha vezetékeket, kábeleket, paneleket vagy 
berendezéseket kell felcímkéznie, ezt mind megteheti ezzel az egyetlen nyomtatóval. 
20 anyagtípusból és több mint 200 címkefajtából választhat.
Címkék 38,10 mm szélességig. Készítsen nagy címkéket, amelyek messziről is 
felismerhetők (vagy készítsen akár 1 m hosszú! egybefüggő címkéket).
Mágnes. Tartsa mindig keze ügyében a nyomtatót, és rögzítse a mágnessel paneleken, 
fémlétrákon vagy bármilyen fémfelületen.

Tartós címkék. Címkéink nem fakulnak ki, kenődnek el vagy esnek le – úgyhogy csak 
egyszer kell felcímkéznie a tárgyakat.
Strapabíró, megbízható nyomtató. Ez a nyomtató helytáll minden szélsőséges környezetben, 
hőmérsékleti viszonyok között, és strapabíró, ütésállóságra tesztelt kialakítású.

FELGYORSÍTJA a munkát.

MEGKÖNNYÍTI a munkát.

MEGBÍZHATÓ munkát végez.

A munka elvégzésére tervezve
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Cikksz. Rendelési kód Megnevezés

142261 UBP-Li-ION-AC-120v
Univerzális lítiumion akkumulátor amerikai 
egyesült államokbeli szabványú váltakozó 
áramú adapterrel/akkumulátortöltővel

710902 UBP-Li-ION-AC-EUR
Univerzális lítiumion akkumulátor európai 
uniós szabványú váltakozó áramú 
adapterrel/akkumulátortöltővel

710903 UBP-Li-ION-AC-UK
Univerzális lítiumion akkumulátor egyesült 
királyságbeli szabványú váltakozó áramú 
adapterrel/akkumulátortöltővel

114883 M41/50/61/71/611-AC-BC-NA
Váltakozó áramú adapter – Amerikai 
Egyesült Államok, 120 V

710612 M41/50/61/71/611-AC-BC-EU Váltakozó áramú adapter – Európa, 220 V

710613 M41/50/61/71/611-AC-BC-UK
Váltakozó áramú adapter – Egyesült 
Királyság, 240 V

142260 BMP-UBP 12V
Lítiumion akkumulátor a BMP51 
nyomtatóhoz

143115 M50-BATT-TRAY
BMP50 akkumulátortartó póttok 8 db 
AA (ceruzaelem) méretű akkumulátor 
tárolására

143109 M50-HC BMP50 sorozatú keményfedelű hordtáska
150617 BMP-SC-1 BMP 51/21 puha hordtáska
143108 M50-MAGNET BMP50 sorozatú kiegészítő mágnes
142265 NET-BT Bluetooth hálózati kártya
142267 NET-LAN Vezetékes hálózati kártya
142266 NET-WIFI Wi-Fi hálózati kártya

NYOMTATÓ

Megnevezés BMP51 címkenyomtató

Nyomtatási sebesség 
(mm/mp)

25,40

Belső memória 
kapacitása

48 MB – akár 25 000 címke

Színnyomtatási képesség Egyszínű

Méret, Sz x M x H (mm) 107 x 106 x 328

Jótállás 2 év

HASZNÁLHATÓ HORDOZÓK

Folytonos, illetve méretre 
vágott címkék

Folytonos szalagok és méretre vágott címkék

Max.címkeszélesség 
(mm)

38,10

Min.címkeszélesség 
(mm)

6,40

Javasolt napi címkeszám 500

ÁRAMELLÁTÁS

Automatikus kikapcsolás Igen

Akkumulátor típusa Lítiumion akkumulátor

Áramellátás Váltakozó áramú adapter, 8 AA elem, akkumulátor

KIJELZŐ

Kijelző Egyszínű LCD-képernyő

Kijelző felbontása 320 x 240 képpont

Kijelző mérete 68,58 mm x 43,18 mm

SZOFTVER ÉS CSATLAKOZTATHATÓSÁG

Csatlakozási lehetőségek USB, Bluetooth.Opcionális: Ethernet, Wi-Fi

Szoftverkompatibilitás Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft

MEGFELELŐSÉG

Jóváhagyások/
Megfelelőség

CE, WEEE, RoHS

Nyomtatók
Rendelési kód Cikksz. Megnevezés
BMP51 PRINTER EU 710894 BMP51 címkenyomtató – Európai Unió
BMP51-EU-PWID 198630 BMP51 címkenyomtató – Európai Unió, 

Brady Workstation PWID Suite-tal
BMP51 PRINTER KIT UK 710898 BMP51 címkenyomtató – Egyesült Királyság
BMP51-UK-PWID 198631 BMP51 címkenyomtató – Egyesült Királyság,  

Brady Workstation PWID Suite-tal

A Basic Suite minden nyomtatóhoz elérhető 
ingyenesen, csak le kell töltenie.  
Workstation.BradyID.com/Free

Azonosítsa gyorsan termékeit és vezetékeit személyre 
szabott szöveggel vagy grafikus címkékkel, 
sorszámozás vagy importált adatok segítségével. 
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Rendelési kód Cikksz. Megnevezés
BMP51-EU-ELEC* 198654 BMP51 elektromos készlet – Európai Unió
BMP51-UK-ELEC* 198657 BMP51 elektromos készlet – Egyesült Királyság
BMP51-EU-LAB*** 198655 BMP51 laboratóriumi készlet – Európai Unió
BMP51-UK-LAB*** 198658 BMP51 laboratóriumi készlet – Egyesült Királyság
BMP51-EU-DATA** 198653 BMP51 telekommunikációs készlet – Európai Unió

BMP51-UK-DATA** 198656
BMP51 telekommunikációs készlet – Egyesült 
Királyság

Nyomtatókészletek

*FreezerBondz poliészter; Poliolefin hőzsugorcső; Metálfényű poliészter; Nejlonszövet; 
Poliészter; Polietilén címke; Polipropilén; Polipropilén címke; Fényvisszaverő szalag; 
Önlamináló poliészter; Önlamináló vinil; StainerBondz poliészter; Manipulálásnak ellenálló 
vinil; Vinil; Vinilszövet

**A nyomtató egy lítium akkumulátort, USB-kábelt, váltakozó áramú adaptert és tápkábelt, 
kiegészítő mágnest, termék-CD-t, nyomtatóillesztő programokat tartalmazó CD-t (Brady 
Printer Drivers CD), alapszintű használati útmutatót, Bluetooth hálózati kártyát, Brady 
Workstation Product & Wire Identification Suite programcsomagot, M-132-499, M1-115-427 
és MC1-1000-422 kazettát tartalmazó hordtokban van leszállítva.

***A nyomtató egy lítium akkumulátort, USB-kábelt, váltakozó áramú adaptert és tápkábelt, 
termék-CD-t, nyomtatóillesztő programokat tartalmazó CD-t (Brady Printer Drivers CD), 
alapszintű használati útmutatót, Bluetooth hálózati kártyát, Brady Workstation Product & Wire 
Identification Suite programcsomagot, M-122-461, M-131-499 és MC1-1000-422 kazettát 
tartalmazó hordtokban van leszállítva.

Mágnes

Tartozékok
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