
BMP™71 - Sprytna drukarka do wszystkiego
Przenośna drukarka BMP™71 może drukować na ponad 30 różnychh materiałach – Wszystkie opracowane 

przez Brady do zastosowań w przemyśle. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował wydrukować na koszulce 

termokurczliwej, wyciętej etykiecie lub na etykiecie winylowej do zastosowań na zewnątrz możesz być 

pewny że zrobisz to z drukarką BMP71.

Przyśpiesz drukowanie etykiet

Fantastyczna drukarka BMP71 drukuje szybciej niż podobne drukarki w swojej klasie (38 mm/sek.) Nie czekaj 

dłużej na etykietę niż to potrzebne.

Pełna klawiatura pozwala na wpisanie opisu w krótszym czasie

BMP71 ma pełną klawiaturę dostępną w 4 różnych wersjach: QWERTY, AZERTY, QWERTZ i CYRILLIC. Użyj 

palców obu rąk a nie jednego aby wpisać tekst i zaoszczędzić czas!

Rozszerzony i kolorowy wyświetlacz sprawia że drukowanie jest łatwiejsze 

Rozszerzony wyświetlacz drukarki BMP71 pozwala zobaczyć całą etykietę eliminując pomyłki. Sprawia to że 

tworzenie etykiet jest łatwiejsze i wydajniejsze!

Jedna mała drukarka do wszystkich rodzajów etykiet

BMP71 jest Twoim niezbędnym narzędziem które poradzi sobie z wszystkimi etykietami które zechcesz wydrukować.

Identyfi kacja Patch Paneli Identyfi kacja Paneli Elektrycznych Etykiety samolaminujące 
do przewodów i kabli

Etykiety “Flagi” do oznaczeń 
przewodów 

Etykiety logistyczne Znaki bezpieczeństwa Oznaczenia rurociągów Identyfi kacja laboratoriów



Drukarka etykiet BMP™71
Drukarka

• Duży kolorowy wyświetlacz LCD

• Ważne informacje na wyświetlaczu:

• Zainstalowany rodzaj etykiety

• Kolor i rozmiar etykiety 

• Ilość etykiet do wykorzystania 

• Informacja o niskim poziomie baterii

• Pozycja zadruku

• Bieżący rozmiar czcionki i rotacja

• Głowica drukująca 300 dpi

• Szybki wydruk 38mm/sek.

• Waga 2,5 kg (bez baterii)

• Łatwa do przeniesiena gdziekolwiek jej potrzebujesz 

• Wbudowana przemysłowa gilotyna do cięcia etykiet

• Szerokość wydruku- 46 mm, długość wydruku do 1016 mm

• Możliwość pracy z komputerem (USB) lub niezależnie

• Trwała walizka do przenoszenia/przechowywania

• Zakres pracy od 4° do 49°C

Etykiety

•  Zdefi nowane wzory i szablony ułatwiają i skracają 

czas wydruku etykiety takiej jakiej oczekujesz

•  Regulacja do 6 różnych szerokości etykiet 

•  Możliwość wydruku do 25 wierszy na etykiecie

•  Możliwość wydruku partiami lub seryjnego

•  Serializacja wydruku

•  Wydruk “lustrzany”

•  Wbudowane chipy Smart Cell Technology 

w etykietach i kalkach drukujących

Pamięć

•  Możliwość zapisywania, kasowania i odzyskiwania 

plików dzięki wbudowanej pamięci

•  Zachowaj ponad 100,000 etykiet

•  Wbudowana data i czas

Bateria

•  Wydruk 4000 etykiet na jednym ładowaniu baterii 

(25, 40 do 50 mm etykiet)

•  Akumulatorki oraz ładowarka

•  Funkcja czuwania oszczedzająca baterie 

• Ładowarka zgodnie z UL I CUL

Symbole i kody kreskowe

•  Wbudowane standartowe symbole elektryczne 

oraz datacom

•  Kody kreskowe- Code 39 i Code 128

•  Ponad 500 wbudowanych symboli grafi cznych

Oznaczanie środków trwałych Oznaczanie płytek PCB i komponentów Przemysłowe kody kreskowe Etykiety gwarancyjne i plomby

Kontakt w Polsce: 

691 950 300, 691 130 100 

email: central_europe@bradycorp.com

www.bradyeurope.pl

Przykłady zastosowań


