Mobilní tiskárna etiket
BradyPrinter M611
Přidejte se k evoluci chytřejší
identifikace
www.bradyeurope.com/M611

Mobilní tiskárna BradyPrinter M611 píše novou kapitolu v pokračujícím vývoji
identifikačních řešení. Design i těch nejkomplexnější etiket můžete snadno připravit
v terénu jen s pomocí smartphonu a bezplatné aplikace Expresní etikety společnosti
Brady a pak je vytisknout na spolehlivé průmyslové materiály etiket pomocí mobilní
tiskárny M611.

Návrhy komplexních etiket v terénu pomocí telefonu
Aplikace Expresní etikety nainstalovaná na libovolném smartphonu slouží
k snadnému navrhování komplexních etiket, a to včetně možnosti tisku 1D i 2D
čárových kódů, serializace a použití rozsáhlé knihovny obrázků včetně textu,
časového razítka nebo dat z cloudu. Aplikace Expresní etikety nabízí nejucelenější
funkce pro design etiket a je dostupná pro všechny typy smartphonů. Obsahuje
průvodce designem, který rychle vytvoří konkrétní identifikační etikety.

Přístup odkudkoli
Připravené etikety lze odeslat na tiskárnu BradyPrinter M611 z aplikace Expresní
etikety ve smartphonu přes připojení WiFi nebo Bluetooth a ihned vytisknout. Hotové
etikety je také možné poslat do počítače v kanceláři, aby další uživatelé nemuseli
vytvářet etiketu vždy od začátku. Vzdálenost mezi kanceláří a místem práce
v terénu lze snadno překonat. Stačí otevřít dostupné návrhy, upravit je a vytisknout
v kanceláři. Etikety navržené pomocí jakékoli aplikace platformy Brady Workstation
jsou kompatibilní s aplikací Expresní etikety dodanou s tiskárnou BradyPrinter M611.

Tisk spolehlivých etiket
Mobilní tiskárna BradyPrinter M611 je kompatibilní s širokou škálou spolehlivých,
průmyslových materiálů etiket. Tyto materiály dokážou odolávat extrémním teplotám,
ohni, chemikáliím, rozpouštědlům, pohonným látkám, vlhku i prachu. Etikety jsou
vyrobeny tak, aby pevně držely a zůstaly čitelné i v náročných podmínkách a jsou
dostupné jako různé typy etiket pro profesionální použití, včetně etiket pro kabeláž,
samolaminovacích etiket, štítků na kabely, visaček a různých etiket na komponenty,
například etiket na reliéfní profil v kvalitě výrobních štítků.
V našem výukovém videu uvidíte,
jak snadné může značení být:
www.bradyeurope.com/M611
Vyzkoušejte aplikaci zdarma a zbavte se pochyb:

Apple App Store

Google Play

www.bradyeurope.com

Tiskárny

Příslušenství

Objednací kód

Č. zboží Popis

Č. zboží Popis

M611-EU-BT-W
M611-EU-PWIDS
M611-UK-BT-W
M611-UK-PWIDS
M611-AM-BT-W
M611-US-PWIDS

149570
199974
199973
199975
149569
199976

710612
710613
114883
149568
149567
149566
018556
146233

Tiskárna etiket M611 – EU
Tiskárna etiket M611 – EU se sadou Brady Workstation PWID
Tiskárna etiket M611 – UK
Tiskárna etiket M611 – UK se sadou Brady Workstation PWID
Tiskárna etiket M611 – USA
Tiskárna etiket M611 – USA se sadou Brady Workstation PWID

Každá tiskárna je dodávána
se základní softwarovou sadou,
stačí si ji stáhnout.
Workstation.BradyID.com/Free

Pomocí přizpůsobitelných textových
a grafických etiket využívajících serializované
nebo importované údaje snadno označíte
produkty i kabeláž.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Adaptér AC – Evropa 220 V
Adaptér AC – UK 240 V
Adaptér AC – USA 120 V
Přenosný kufřík pro M611
Odolný kufřík pro M611
Magnet pro M611
Sada na čištění tiskárny
Popruh pro BMP61

Magnet

Specifikace tiskárny
TISKÁRNA
Popis
V ceně

Oblasti použití

Rychlost tisku (mm/s)
Interní paměť
Nůž
Typ klávesnice
Barevné možnosti
Jazyková podpora

Přenosnost
Hmotnost (kg)
Velikost š x h x d (mm)
Pádová zkouška
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Kalibrace
Záruka

Tiskárna etiket M611
Tiskárna je dodávána v kartonové krabici, která dále obsahuje
USB kabel, stručný návod k obsluze, napájecí šňůru pro střídavý
proud, USB klíč obsahující informace o produktu a ovladač
pro Windows, popruh, software Brady Workstation Suite, roli
PTL-97-488 a pásku M61-R4310
Značení vedení a kabeláže; obecná a průmyslová identifikace;
identifikace aktiv; identifikace svorkovnic; identifikace
hlasových a datových produktů; identifikace výrobních štítků;
identifikace patch panelů; značení elektronických komponent;
identifikace laboratorního vybavení; značení ovládacích panelů
a komponent; identifikace desek plošných spojů a komponent
33,8
256 MB Flash; 512 MB RAM
Automatický nůž
Žádný
Jednobarevný tisk
Bulharština, chorvatština, čeština, dánština, holandština,
angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina,
maďarština, italština, norština (Bokmål), polština, portugalština,
rumunština, ruština, slovenština, slovinština, španělština,
švédština, turečtina
Ano
1,6
113 x 279 x 115
až z 1,2 metru
5 °C–40 °C
10 %–90 % (nekondenzující)
Automatizovaná přes technologii Smart Cell
2 roky

Odolný kufřík
Přenosný kufřík

NAPÁJENÍ
Automatické vypnutí
Typ s baterií
Napájení

Ano
Dobíjecí lithium ionová baterie
Adaptér střídavého proudu
Dobíjecí baterie

DISPLEJ
Displej
Indikátory na obrazovce

Rozlišení displeje

Barevný dotykový LCD displej
Životnost baterie
Rozpoznání čísla dílů pásky a etikety
Zbývající zásoba
Stav připojení Bluetooth
Vložený paměťový klíč USB
Chybové zprávy
320 x 240 px

PODPOROVANÁ MÉDIA
Podporované materiály

Kompatibilní média

Formát
Nekonečné a předvysekané
etikety
Vlastní etikety
Technologie Smart Cell
Rozměry etiket
Max. šířka etikety (mm)
Min. šířka etikety (mm)
Min. výška etikety (mm)
Max. šířka podkladu (mm)
Min. šířka podkladu (mm)
Doporučené denní zatížení

Více než 800 standardních dílů: kontinuální pásky,
předvysekané etikety a velkokapacitní role etiket, etikety
a pásky přizpůsobené na zakázku.
BM71-(velkokapacitní), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-,
PTDS-, PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(velkokapacitní), BM61D-,
BM61C-, BM61E-, PTLEPSamostatné pásky, velkokapacitní role
Kontinuální páska a předvysekané etikety
Ano
Ano
Různé velikosti od 6,4 mm do 50,8 mm
50,80 mm
6,4 mm
5,99
57
20,62
750 etiket za den
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TYP PÍSMA/OBRÁZKY/SYMBOLY
Vestavěné znakové sady
Možnosti čárového kódu
Typ čárového kódu

Viz software Brady Workstation
Ano
Kódy 39 a 128, další pomocí softwaru

FUNKCE TISKU
Rozlišení tisku (dpi)

300

SOFTWARE A KONEKTIVITA
Konektivita
Softwarová kompatibilita

Bluetooth, USB, WiFi
Mobilní aplikace Expresní etikety Brady Workstation

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Certifikáty

CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD,
2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2. vydání, EN \ IEC 609501:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013,
EN \ IEC 62368-1:2014, WEEE

EUR-M-015-CZ
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