
A BradyPrinter i3300 és 
a BBP33 címkenyomtatók 
összehasonlítása

A Brady hulladékmentes és 20 másodperces kellékanyagcserét biztosító nyomtatója még jobb lett. Az új 
BradyPrinter i3300 az új kinézet és név mellett az elődjéhez, a BBP33 nyomtatóhoz képest számos továbbfejlesztett 
funkciót is tartalmaz.
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Érintőképernyő Nem
Igen, teljesen színes, a beállítások módosítására gyorsabb és 
könnyebben használható felület

Megjelenített tartalom
A behelyezett szalag és címke cikkszáma, a megmaradt 
fogyóeszköz mennyisége, nyomtatási adatok fogadása, készenléti 
állapot/hibaállapot

A behelyezett szalag és címke cikkszáma, anyagméret 
és színadatok egy érintésre, a megmaradt fogyóeszköz 
mennyisége, Wi-Fi-kapcsolat, nyomtatási adatok fogadása, 
készenléti állapot/hibaállapot

Kompatibilis hordozó B30 vagy B33 sorozatú hordozótekercs kazetták, B30-R sorozatú 
egyszínű festékszalagok

B30 vagy B33 sorozatú hordozótekercs kazetták, B30-R sorozatú 
egyszínű festékszalagok

Egyedülálló 
alkalmazások

Termékazonosítás, vezetékazonosítás, nyomtatott áramkörök 
azonosítása, laboratóriumi azonosítás, biztonsági és 
létesítményazonosítás

Termékazonosítás, vezetékazonosítás, nyomtatott áramkörök 
azonosítása, laboratóriumi azonosítás, biztonsági és 
létesítményazonosítás, padlójelölés

Automata vágó Beépített, acélkéses
Beépített, tapadásgátló bevonattal a ToughStripe anyag 
vágásához, áttervezve a jobb tisztíthatóság érdekében

Érzékelők 1 hézagérzékelő, 1 oldalsó bevágásérzékelő, 1 középső 
bevágásérzékelő 

1 hézagérzékelő, 1 oldalsó bevágásérzékelő, 1 középső 
bevágásérzékelő, porvédők a biztosabb működés és 
a hatékonyabb tisztítás érdekében

Max. nyomtatási 
sebesség Akár 101,6 mm/másodperc Akár 101,6 mm/másodperc

32 bites órajelű 
processzor 32 bites, 312 MHz órajel 32 bites, 800 MHz órajel (hatékonyabb és nagyobb teljesítmény)

Memória 64 MB (RAM) – 4 GB (adattárolás) 512 MB (RAM) – 195 MB (adattárolás)

Csatlakozási lehetőségek 1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 
számítógéphez csatlakoztatáshoz

2 x USB, 1 x Ethernet 100 BASE-T, WiFi, 1 x USB 
2.0 számítógéphez csatlakoztatáshoz

Hálózatok kezelése Cserélhető Brady Network kártya Ethernet 10/100 BASE-T 
funkcióval

Az alaplapra integrált hálózati modul Ethernet 100 BASE-T 
és más megbízható hálózati kapcsolati funkciókkal

Szoftverkompatibilitás 
LabelMark, Brady Workstation, Windows alapú illesztőprogram 
más gyártók szoftvereihez, közvetlenül a nyomtatóra küldött 
parancsfájl (BPL)

Brady Workstation, Windows alapú illesztőprogram más gyártók 
szoftvereihez, közvetlenül a nyomtatóra küldött parancsfájl (BPL)

Ventilátor Mindig működik
Kikapcsolható, szűrőbetétekkel felszerelve, ami csökkenti 
a porfelhalmozódást a nyomtató belsejében

Méret SZ 231 x M 241 x H 305 SZ 231 x M 241 x H 305

Tömeg (kg) 5 5

Jótállás 1 év 1 év

BBP33 címkenyomtató BradyPrinter i3300
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