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Szybkie, proste i niesamowicie wszechstronne
Takie właśnie powinno być drukowanie etykiet
Drukarka etykiet i oznaczeń BBP™31 jest dokładnie taka, jaka powinna być. Łatwa w obsłudze. 
Niezwykle funkcjonalna. A co najlepsze, to jedno niewielkie urządzenie ma tak wiele opcji materiałowych, 
że może zrealizować wszystkie potrzeby w zakresie drukowania etykiet w Twoim zakładzie.

InTelIgenTne maTerIały ekSploaTacyjne
Wystarczy umieścić w środku materiał i taśmę barwiącą, a drukarka zajmie się resztą. 

Dzięki zastosowaniu technologii Smart Cell materiały eksploatacyjne same informują drukarkę, w 
jaki sposób sformatować etykietę — w zależności od włożonego materiału.

DzIałanIe SamoDzIelne lub z 
kompuTerem pc
Ty decydujesz, jak chcesz wykorzystywać drukarkę
– w połączeniu z komputerem PC czy jako samodzielne urządzenie przenośne.

Bogate opcje oprogramowania
Oprogramowanie MarkWare™  zapewnia 
najbardziej zaawansowane w branży 
możliwości projektowania i edycji.

Jeszcze więcej czcionek, grafik, 
szablonów i narzędzi do importowania 
– a to dopiero początek.

■■ Drukuje etykiety o szerokości od 12,7 mm do 101 mm
■■ Etykiety ciągłe o długości do 3 m
■■ Szybkość drukowania 76 mm/s
■■ Ponad 220 wbudowanych grafik
■■ Szablony często stosowanych stylów etykiet i biblioteka 
zawierająca ponad 250 gotowych oznaczeń i etykiet

■■ Wbudowana symbolika kodów kreskowych
■■ Drukuje na setkach rodzajów etykiet ciągłych i ciętych

proSTy w obSłuDze wyśwIeTlacz
Wszystkie często używane funkcje w zasięgu ręki. 
Ekran dotykowy umożliwia przeciąganie obiektów i tekstu, dzięki 
czemu Twoja etykieta będzie wyglądać dokładnie tak, jak chcesz.

bogacTwo zaSToSowań
Ta jedna drukarka wystarczy, aby zrealizować wszystkie różnorodne 

potrzeby w zakresie drukowania etykiet w Twoim zakładzie. 
Dzięki bogactwu opcji jej zakres zastosowań jest nieograniczony.

FakTy w pIgułce
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Lokalizacje Brady w Europie

Afryka	 +971	4881	2524
Belgia	 +32	(0)	52	45	78	11
Bliski	Wschód	 +971	4881	2524
Dania	 +45	66	14	44	00
Francja	 +33	(0)	3	20	76	94	48
Hiszpania	 +34	900	902	993
Niemcy	 +49	(0)	6103	7598	660

Norwegia	 +47	70	13	40	00
Słowacja	 +421	2	3300	4800
Szwecja	 +46	(0)	8	590	057	30
Turcja	 +90	212	264	02	20
Węgry	 +36	23	500	275
Wielka	Brytania	 +44	(0)	1295	228	288
Włochy	 +39	02	26	00	00	22

Twój dystrybutor produktów Brady

materiały brady mają robić wrażenie
eTykIeTy braDy Są najbarDzIej Trwałe
To bardzo proste: etykiety Brady przyklejają się i zostają na miejscu. Tak naprawdę mogą przetrwać na 
zewnątrz nawet 10 lat*. Wystarczy wykonać je tylko raz. A po przyklejeniu pozostaną na miejscu na długo 
— czy Ci się to podoba, czy nie.

możlIwoścI. mnóSTwo możlIwoścI
Produkujemy etykiety do konkretnych zastosowań. Twoich zastosowań. Właśnie dlatego mamy w ofercie 
setki rodzajów i rozmiarów etykiet do wyboru. Kiedy wybierasz etykietę, chcemy dać Ci stuprocentową 
pewność, że sprawdzi się ona w Twoim specyficznym zastosowaniu.

oSzczĘDzaj czaS I pIenIąDze DzIĘkI pakIeTom 
STarTowym z TaśmamI
Zapewnij sobie szybki start i oszczędzaj pieniądze dzięki zestawom najlepszych 
materiałów do Twoich najczęstszych zastosowań.

Oferujemy szeroki wybór materiałów i zestawów startowych. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 
www.bradyeurope.com.

wySoko STawIamy poprzeczkĘ
Nie bez powodu materiały Brady zajmują czołową pozycję w branży pod względem trwałości i parametrów. 
Dzieje się tak, gdyż sami projektujemy nasze etykiety. Poddajemy nasze materiały surowym, skrupulatnym 
testom i próbom — jeśli nie przejdą ich z powodzeniem, nie mogą opuścić naszych zakładów. Stawiamy 
sobie wysokie wymagania — ponieważ wiemy, że to jedyny sposób, aby nasze materiały spełniły Twoje 
oczekiwania.

*Przeciętna oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależeć od definicji przydatności użytkownika, warunków 
klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość do 10 lat dotyczy wyłącznie serii etykiet winylowych. Trwałość 
etykiet wstęgowych jest różna. W przypadku trudnych środowisk (długotrwałe narażenie na wiatr i deszcz) zaleca się zastosowanie 
powłoki poliestrowej.

■■  Winyl do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych (17 kolorów)

■■  Winyl do wielokrotnego przyklejania
■■  Szczotkowany złoty poliester
■■  Poliester do niskich temperatur
■■  Taśma magnetyczna
■■  Poliester (16 kolorów)
■■  Poliester metalizowany

■■  Winyl fotoluminescencyjny
■■  Winyl odblaskowy
■■  Winyl samolaminujący do oznaczania 
 przewodów

■■  Przywieszki
■■  Winyl zabezpieczający przed 
nieuprawnionym dostępem

■■  Etykiety GHS/CLP


