
Robustní a spolehlivá tiskárna etiket BMP™61, vybavená ochrannými pryžovými 
tlumiči pro ochranu při pádu, dotykovou obrazovkou v živých barvách a indikátory 
na obrazovce, bude vašim důvěryhodným společníkem při identifikaci po celý den, 
každý den i v následujících letech.

Tiskárna etiket BMP™61 nabízí skvělý výkon, který vám bude plně vyhovovat. 
Je přenosná, rychlá a díky svému bezdrátovému připojení a širokému sortimentu 
vysoce trvanlivých etiket zvládá mnoho úkolů pro Vaše potřeby identifikace.

Tiskárna umožňuje importovat externí data a obrázky. USB port tiskárny můžete 
použít na kopírování velkých seznamů tisku z počítače.

Robustní přenosná tiskárna BMP61 je dostupná i ve verzi s WiFi modulem a 
je kompatibilní se softwarem pro tvorbu etiket LabelMark i aplikacemi Brady 
pro mobilní zařízení. Jednoduše vytvářejte nebo posílejte etikety k tisku přímo 
z chytrého telefonu do tiskárny pro extrémně rychlé a snadné vytváření etiket při 
každé práci.

Skutečně snadná práce s daty

Vysoký výkon
Díky své rychlosti tisku 33,8 mm/s, vestavěným šablonám etiket, průvodci tvorbou 
etiket, vestavěnému noži pro řezání etiket a možnosti serializace tisku etiket je 
tiskárna etiket BMP61 v provozu ideálním partnerem.

Tiskárna etiket BMP™61
Výkon, který odpovídá vašim potřebám

Tiskárna Sady

Příslušenství

*Kit pro elektrické značení obsahuje: pevný kufr, tiskárnu 
BMP61, USB kabel, stručný návod k obsluze, baterii,  
AC adaptér, CD s ovladačem, CD produktu, pásek na ruku,  
roli materiálu PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499,  
PSPT-187-1-YL, M61-R-4310, M61-R6010, CD se softwarem 
pro tisk etiket LabelMark 6 Standard a magnet BMP61.

**Kit pro datovou komunikaci obsahuje: pevný kufr, tiskárnu 
BMP61, USB kabel, stručný návod k obsluze, baterii, AC 
adaptér, CD s ovladačem, CD produktu, pásek na ruku, roli 
materiálu PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-
109, M61-R4310, M61-R6010, CD se softwarem pro tisk 
etiket LabelMark 6 Standard a magnet BMP61.

www.bradyeurope.com/BMP61

Č. výrobku Ref. č. při objednání

146229 BMP61

146226 BMP61-W

146230 BMP61-QWERTY-EU

146227 BMP61-QWERTY-EU-W

148638 BMP61-AZERTY-EU

146231 BMP61-AZERTY-EU-W

196453 BMP61-QWERTY-UK

196454 BMP61-QWERTY-UK-W

148637 BMP61-QWERTZ-EU

146224 BMP61-QWERTZ-EU-W

146223 BMP61-CYRILLIC

Č. výrobku Ref. č. při objednání

196455 BMP61-AZERTY-EU-EL*

196456 BMP61-AZERTY-EU-DA**

196457 BMP61-QWERTY-EU-EL*

196458 BMP61-QWERTY-EU-DA**

196461 BMP61-QWERTZ-EU-EL*

196462 BMP61-QWERTZ-EU-DA**

196465 BMP61-CYRILLIC-EL*

196466 BMP61-CYRILLIC-DA**

Č. výrobku Popis

018556 Sada na čištění tiskárny

103788 USB kabel

146221 Magnet pro BMP61



Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Blízký východ +971 4881 2524
Dánsko +45 66 14 44 00
Francie +33 (0) 3 20 76 94 48
Itálie +39 02 26 00 00 22
Maďarsko +36 23 500 275
Německo +49 (0) 6103 7598 660

Norsko +47 70 13 40 00
Rumunsko +40 21 202 3032
Rusko +7 495 225 93 62
Španělsko a Portugalsko +34 900 902 993
Střední Evropa/Česko +421 2 3300 4800
Švédsko +46 (0) 8 590 057 30
Turecko +90 212 264 02 20
Velká Británie a Irsko +44 (0) 1295 228 288

Pracoviště společnosti Brady v regionu EMEA

Váš distributor Brady
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TISKÁRNA

V ceně Tato tiskárna se dodává v pevném kufru, který obsahuje 
USB kabel, stručný návod k obsluze, baterii, AC adaptér, CD 
s ovladačem, CD produktu, pásek na ruku, roli materiálu PTL-
19-423 a pásku M61-R6010.

Hmotnost (kg) 1,5

Velikost š x h x d (mm) 107 x 106 x 328

Typ klávesnice QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC

Min. šířka etikety 5,08 mm

Max. šířka etikety 50,80 mm

Kapacita interní paměti 512 MB FLASH paměti a 512 MB RAM

Záruka 2 let

PODPOROVANÉ MATERIÁLY

Podporované materiály 600 standardních dílů: kontinuální pásky, předvysekané etikety 
a velkokapacitní role etiket, etikety a pásky přizpůsobené na 
zakázku.

TYP PÍSMA/OBRÁZKY/SYMBOLY

Typ čárového kódu Kódy 39 a 128, další pomocí softwaru

Velikost textu (pt) 4 až 174 pt + automatické přizpůsobení velikosti

Vestavěné znakové sady Brady Alpine, Brady Fixed Width

SOFTWARE A KONEKTIVITA

Konektivita USB 2.0, USB Flash Drive, WiFi

Softwarová kompatibilita LabelMark 6.0, mobilní aplikace Brady

NAPÁJENÍ

Typ s baterií Dobíjecí NiMH baterie

Napájení Střídavý proud

Odolná tiskárna etiket BMP61 s termálním tiskem dokáže 
tisknout na široký sortiment trvanlivých předvysekaných 
i kontinuálních etiket, smršťovacích bužírek, 
samolaminovacích etiket a etiket na reliéfním profilu až 
do šířky 48,76 mm. K dispozici je také možnost výroby 
zakázkových rozměrů etiket.

Tiskne v kvalitě 300 dpi na různé 
vysoce kvalitní a odolné materiály

Každá etiketa a páska tiskárny BMP61 je tiskárnou 
automaticky rozeznána a automaticky kalibrována. 
Pro maximální snadnost použití barevná dotyková 
obrazovka tiskárny zobrazuje, jaký materiál etiket je právě 
nainstalován a kolik etiket, barvicí pásky a baterie zbývá.

Podívejte se na video tiskárny 
etiket BMP61 na stránce  
www.bradyeurope.com/BMP61

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Certifikáty UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Vytvořte si své vlastní etikety přizpůsobených tvarů nebo 
rozměrů, ve specifických barvách nebo grafické úpravě, 
nebo s vašim logem na etiketě. Jednoduše vložte etikety 
vyrobené zakázkově pro vaši potřebu do své tiskárny 
etiket BMP61 a vyřešte tak své identifikační úkoly.
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Množství zbývajících etiket
Zbývající nabití baterie

Množství zbývající 
pásky

Počet oblastí na současné etiketě

Počet etiket v tiskovém souboru


