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De BBP™33-labelprinter is een gebruiksvriendelijke, pc-aangestuurde
labelprinter die labels en pictogrammen kan afdrukken tot een breedte van
101,6 mm. De Smart Cell-technologie in de labelcartridge zorgt ervoor dat het
juiste labelformaat automatisch wordt ingesteld in de Brady-software, zodat
kalibratie en onnodig labelafval vermeden worden. Printlint en labelmateriaal
kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden. De BBP33-labelprinter kan
afdrukken op een uitgebreid assortiment van materialen, waaronder materialen
voor safety & facility identificatie, alsook gestanste (die-cut) labels voor
kabelmarkering, product- en laboratoriumidentificatie.
Eenvoudig en intuïtief, precies zoals labeling zou moeten zijn.

De oplossing voor al uw identificatie-uitdagingen
• Automatische labelinstelling, geen kalibratie nodig
• Snel en moeiteloos wisselen van materiaal
• Print al op het 1ste label!

Uitgebreid assortiment materialen
Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kan u de printer gebruiken in
combinatie met meer dan 600 labels in 40 verschillende materialen. Brady biedt
specifieke en duurzame materialen aan voor:
• Labels voor de identificatie van kabels en panelen EN safety en facility-labels
• Typeplaatjes en labels voor printplaten (PCB-labels) EN productielabels
• Leidingmerkers en 5S-labels EN gestanste (die-cut) labels voor algemene
identificatie
• Labels voor flesjes en buisjes EN labels voor objectglaasjes
en weefselcassettes
• Labels op maat zijn eveneens beschikbaar!
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BBP™33-labelprinter
De BBP™33 laat snelle materiaalwissels toe en is direct inzetbaar zonder verlies van labelmateriaal.

PRINT AL OP HET 1ste LABEL

GEEN VERSPILLING!

• Thermische transfertprinter
• Afdrukresolutie 300 dpi
• Afdruksnelheid 101 mm/sec
• Print gestanste (die-cut) labels van 6,35 mm tot 101 mm breed
• Print continue labels van 12,5 mm tot 3 m lang
• Ingebouwde barcodes
• Afmetingen: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (B x H x D)
•	Compatibel met LabelMark™, CodeSoft™, MarkWare™ en Brady
Workstation labelingsoftware of Windows® based software, zoals
MS Word

Automatische labelinstelling zonder kalibratie
De printer herkent belangrijke informatie in de cartridges en selecteert
automatisch het juiste labelformaat in uw printer of in uw Brady-software.
• Sensoren aanpassen of instellingen wijzigen is overbodig
• De printer bepaalt automatisch de juiste printsnelheid en temperatuur
• U hoeft niet in lijsten te zoeken naar het juiste label
• De afmetingen van uw label worden automatisch herkend door
de software
De printer doet alles voor u!

Snel en moeiteloos materiaal wisselen
•P
 laats het printlint en de labelcartridge in de printer, vergrendel en print.
Zo eenvoudig is het.
•H
 et printlint is direct operationeel, u hoeft het niet zelf tussen de spoelen
en de printkop te schuiven
• De inktzijde van het printlint zit altijd aan de juiste kant
• De cartridges zijn robuust en kunnen niet wegrollen of beschadigd raken

Print al op het 1ste label!
• Geen materiaalverlies meer – zelfs niet als u op krimpkousen print
• Geen labelinstellingen, kalibratie of aanpassing van de sensoren nodig
• Bespaart labels en geld
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Vraag uw gratis demo aan!

