
Tiskárna na štítky BBP™33 
Přesně tak by měly štítky vypadat

Tiskárna štítků BBP33 je zcela bezproblémové, snadno použitelné zařízení. 
Tiskárna připojitelná k PC dokáže tisknout nápisy a štítky široké až 101,6 
mm. Abyste nemuseli provádět kalibraci ručně a zbytečně vyhazovat  
zničené štítky, nastaví čipová karta štítky v softwaru Brady automaticky  
ihned po jejich vložení. Etikety i barvicí pásky se snadným zakládáním 
zajišťují rychlou a snadnou výměnu materiálu. Tiskárna štítků BBP33  
dokáže tisknout na celou řadu materiálů určených pro tisk bezpečnostních 
štítků i na štítky sloužící  k označení zařízení, stejně tak jako na předvysekané 
štítky pro identifikaci kabeláže, produktů a laboratorního vybavení.

Je to skutečně jednoduché a bezproblémové – přesně tak, jak by  
to mělo vypadat.

Zcela univerzální řešení
• Automatické nastavení štítků bez kalibrace
• Rychlá a snadná výměna materiálů
• Tiskne už na první štítek!

Působivé množství materiálů
V závislosti na potřebách zákazníka lze tiskárny používat s více než 600 
druhy materiálů ve 40 různých provedeních pro tisk:
• štítků na kabeláž a panely A ZÁROVEŇ bezpečnostních a identifikačních 

štítků
• výrobních štítků, štítků na desky plošných spojů A ZÁROVEŇ  štítků 

používaných při údržbě zařízení výrobních linek
• značení potrubí, štítků 5S A ZÁROVEŇ  předvysekaných štítků pro 

všeobecné použití
• štítků na zkumavky a nádoby A ZÁROVEŇ štítků na sklíčka a tkáňové kazety
• to vše navíc s možností dodávky štítků vlastní velikosti!
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Tiskárna na štítky BBP™33
Jedinečná tiskárna štítků s nebývale rychlou výměnou materiálů a nastavením bez zbytečného odpadu. Celá 
škála materiálů pro označení zařízení, bezpečnostní i úzké štítky a štítky 5S, ale také předvysekané štítky pro 
identifikaci kabelů, laboratorního vybavení a produktů.

• Tiskárna s termálním tiskem
• Rozlišení tisku: 300 dpi
• Rychlost tisku: 101 mm/s (Max.)
• Tisk na předvysekané štítky široké 6,35 až 101 mm
• Štítky dlouhé 12,5 mm až 3 m
• Integrovaný systém symbolů pro čárové kódy
• Rozměry: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (Š x V x H)
• Použití se softwarem LabelMark™, CodeSoft™ a MarkWare™,  
 případně s ovladačem pro systém Windows® a softwarem jiných  
 dodavatelů

Automatické nastavení štítků bez kalibrace
Tiskárna „čte“ důležité informace ze zásobníků šítků a automaticky nastaví 
správný formát štítku přímo v tiskárně nebo v softwaru Brady.
• Nemusíte upravovat žádný senzor ani štítky ručně kalibrovat.
• Nemusíte nastavovat rychlost tiskárny či procházet zdlouhavým 

zkoušením, jehož výsledkem jsou chyby a promrhané štítky.
• Není třeba ani zdlouhavě hledat v seznamech různých typů štítků.
• A nemusíte ani nastavovat velikost štítku v softwaru.
Tiskárna se o to postará za vás!

Rychlá a snadná výměna materiálů
 • Snadno pochopitelné vkládání zásobníku s páskou nebo štítky.
 • Vložte zásobník, pevně jej zasuňte a začněte psát – nic jiného dělat 
  nemusíte! (to dokáže každý!).
 • Není potřeba natáčet pásku na cívky nebo provlékat kolem hlav tiskárny.
 • Barvicí strana pásky vždy směřuje na správnou stranu.
 • Snadno použitelné zásobníky, které se neodkutálí ani neponičí.

Tiskne už na první štítek!
 • Už nikdy více promrhaných štítků – ani těch na smršťovacích bužírkách!
 • Už nemusíte štítky kalibrovat, zarovnávat je či upravovat senzor před   
  tiskem.
 • Šetřete štítky i peníze.

TISKNE UŽ NA PRVNÍ ŠTÍTEK

UŽ ŽÁDNÝ ODPAD!


