Tiskárna bezpečnostního značení BBP™35 Multicolour
Tiskárna bezpečnostního značení BBP™37 Multicolour & Cut
Vybarvěte si cestu k lepšímu pracovišti
www.bradyeurope.com/bbp37
Protože je pro vás bezpečnost a produktivita na prvním místě, je načase pokročit k novému
standardu a vytvářet bezpečnostní značky a etikety, které skutečně upoutají pozornost. Právě
účinné, výrazné a dobře viditelné značení na pracovišti je tím, co váš provoz posune na další
úroveň.Zaměstnanci získají informace, které potřebují, hned na první pohled.

A nyní tu máme nástroj, který to všechno zvládne!
Tiskárny BOZP značení BBP35 a BBP37 společnosti Brady vám umožňují vytvářet
bezpečnostní značky a etikety v barvách a tvarech, které potřebujete - tak aby měly skutečný
dopad – přímo ve vašem provoze a vždy, když je potřebujete. Díky pozoruhodnému
vícebarevnému tisku, univerzálním možnostem vyřezávání tvarů a neuvěřitelně vysoké rychlosti
tisku si už ani nevzpomenete na to, jak se vám bez podobné tiskárny žilo.

Vícebarevný tisk
■■ Tiskněte

bezpečnostní značky a etikety, které jsou nápadnější, lépe zapamatovatelné
a účinnější
■■ Když potřebujete účinně zvýšit bezpečnost a produktivitu na pracovišti, barva je to,
co dělá rozdíl

Možnost vyřezávání tvarů a písmen
■■ Revoluční

integrovaný plotter – přesné vyřezávání v tiskárně BBP37
tvary a text tak, abyste vytvořili etikety, které vypadají a pasují přesně
tak, jak chcete

■■ Vyřezávejte

Snadnější tvorba štítků
■■ Intuitivní

vestavěné funkce zaručují snadné použití, takže kdokoli může přijít a etikety
vytisknout bez nutnosti velkých školení
■■ Ideální pro více uživatelů, centralizovaná umístění a štíhlé/5S provozy
■■ Kompatibilita s aplikací na výrobu etiket Brady Workstation dále zvyšuje univerzálnost

Automatické nastavení etiket
■■ Tiskárny

si přečtou důležité informace z vložených kazet spotřebního materiálu a
automaticky se nastaví, takže můžete okamžitě tisknout
■■ Už žádná kalibrace nebo ztracený materiál z tisku, žádné zkušební etikety pro seřízení
rychlosti tisku a teploty, žádné procházení obrazovek pro výběr etikety a žádný
ztrátový čas z důvodu nastavování rozměrů etikety nebo velikosti textu

Snadná výměna materiálů za 20 sekund
■■ Díky

zásobníkům materiálu už nemusíte složitě pásky zavádět v tiskárně,
provádět manuální nastavení tiskárny, seřizovat senzor nebo provádět kroky
kalibrace
■■ Práci dokážete udělat rychleji, takže vám zůstane více času na jiné úkoly

Rychlost tisku 12,7 cm za sekundu
■■ Rychlý

čas zpracování a rychlost tisku znamenají, že na své etikety již nemusíte čekat

Aplikace Brady Workstation
Nejmodernější software na tvorbu etiket Brady Workstation představuje
revoluci v tvorbě etiket na vašem PC. Místo používání CD pro načítání
softwaru na tvorbu etiket do vašeho počítače si jednoduše do počítače
stáhnete platformu Brady Workstation a přidáte si aplikace na tvorbu etiket,
které chcete.

Zjistěte více informací na stránce
workstation.bradyid.com

Výběr dvou rychlých, snadno použitelných
a univerzálních tiskáren

Označení

Kód

Popis

Označení

Kód

Popis

BBP35-QWERTY-UK
BBP35-QWERTY-EU
BBP35-QWERTY-US
BBP35-AZERTY
BBP35-QWERTZ
BBP35-CYRILLIC

145996
143634
143633
143635
143636
143637

Tiskárna BOZP značení BBP35 Multicolour – QWERTY UK
Tiskárna BOZP značení BBP35 Multicolour – QWERTY EU
Tiskárna BOZP značení BBP35 Multicolour – QWERTY US
Tiskárna BOZP značení BBP35 Multicolour – AZERTY
Tiskárna BOZP značení BBP35 Multicolour – QWERTZ
Tiskárna BOZP značení BBP35 Multicolour – CYRILLIC

BBP37-QWERTY-UK
BBP37-QWERTY-EU
BBP37-QWERTY-US
BBP37-AZERTY
BBP37-QWERTZ
BBP37-CYRILLIC

145995
143639
143638
143640
143641
143642

Tiskárna BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut – QWERTY UK
Tiskárna BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut – QWERTY EU
Tiskárna BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut – QWERTY US
Tiskárna BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut – AZERTY
Tiskárna BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut – QWERTZ
Tiskárna BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut – CYRILLIC

Dodávka tiskárny BOZP značení BBP35 Multicolour obsahuje: Tiskárnu BBP35, napájecí
kabel, kabel USB, čisticí sadu, nástroj na čištění nože, stručný návod k obsluze

Dodávka tiskárny BOZP značení BBP37 Multicolour & Cut obsahuje: Tiskárnu BBP37,
napájecí kabel, kabel USB, čisticí sadu, nástroj na čištění nože, stručný návod k obsluze

Technické údaje tiskárny

Popis

Použití

Tiskárna bezpečnostního značení BBP™35 Multicolour

Tiskárna bezpečnostního značení BBP™37 Multicolour & Cut

Tiskárna bezpečnostního značení BBP™35 Multicolour. Vybarvěte si cestu k lepšímu
pracovišti. Tiskárna etiket BBP™35 společnosti Brady nabízí vynikající barevné schopnosti
pro rychlé vytváření bezpečnějšího a produktivnějšího značení. Jednoduché automatické
nastavení etiket tiskárny a intuitivní dotyková obrazovka uživatelům umožňují vytvářet
bezpečnostní značky dle potřeby a na místě v jakékoli barvě a tvaru!
Značení varující před nebezpečím elektrického oblouku, etikety pro označení majetku,
etikety CLP a chemické značení, značení nízkých teplot, značení zařízení, značení východů
a evakuačních prostor, bezpečnostní identifikace a značení zařízení, značení štíhlých/5S
provozů, identifikace a značení Lockout, značení panelů, značení potrubí, bezpečnostní
značení, dočasné značení

Tiskárna BOZP značení BBP™37 Multicolour & Cut Vybarvěte si cestu k lepšímu pracovišti.
Tiskárna etiket BBP™37 společnosti Brady nabízí vynikající barevné schopnosti a funkce
vyřezávání pro rychlou přípravu bezpečnějšího a produktivnějšího značení. Jednoduché
automatické nastavení etiket tiskárny a intuitivní dotyková obrazovka vám umožňují vytvářet
bezpečnostní značky dle potřeby a na místě v jakékoli barvě a tvaru!
Značení varující před nebezpečím elektrického oblouku, etikety na majetku, etikety CLP a
chemické značení, značení nízkých teplot, značení zařízení, značení východů a evakuačních
prostor, bezpečnostní identifikace a značení zařízení, značení štíhlých/5S provozů, identifikace
a značení Lockout, značení panelů, značení potrubí, bezpečnostní identifikační značení,
dočasné značení

300 dpi
127
termální přenos
101,00 mm
Automatický nůž

300 dpi
127
termální přenos
101,00 mm
Nůž XY a automatický nůž

Barevný, černobílý tisk

Barevný, černobílý tisk

ano

ano

Aplikace Brady Workstation

Aplikace Brady Workstation

Kontinuální pás a předvysekané etikety

Kontinuální pás a předvysekané etikety

Specifikace
Rozlišení tisku (dpi)
Rychlost tisku (mm/s)
Technologie tisku
Max. šířka etikety
Nůž

Funkce
Barevné možnosti
Samostatný tisk
(bez počítače)
Softwarová kompatibilita
Kontinuální a
předvysekané etikety
Doporučené použití
za den

Podporované materiály

Připojení k PC
Konektivita

Okolo 1.500 etiket/den, v závislosti na konkrétní velikosti etikety, tištěném textu a jiných
faktorech

Okolo 1.500 etiket/den, v závislosti na konkrétní velikosti etikety, tištěném textu a jiných
faktorech
Vinyl pro použití ve vnitřních a venkovních prostorách, polyester s nízkým obsahem halogenů,
Vinyl pro použití ve vnitřních a venkovních prostorách, polyester s nízkým obsahem halogenů,
předtištěné etikety GHS/CLP, předtištěné etikety záhlaví, visačky, etikety ToughWash odolné
předtištěné etikety GHS/CLP, předtištěné etikety záhlaví, visačky, etikety ToughWash odolné
proti mytí, páska na značení podlah ToughStripe, reflexní páska, fotoluminiscenční páska,
proti mytí, páska na značení podlah ToughStripe, reflexní páska, fotoluminiscenční páska,
magnetické pásky, přemístitelný vinyl, chemické značení se zákonnými informacemi, páska
magnetické pásky, přemístitelný vinyl, chemické značení se zákonnými informacemi, páska
na značení nízkých teplot, etikety na tlačítka a reliéfní panely, etikety z průmyslového papíru,
na značení nízkých teplot, etikety na tlačítka a reliéfní panely
polyesteru, polyimidu, polyvinyl fluoridu a Tedlaru.
ano
ano
USB, Ethernet. Volitelné: WiFi, Bluetooth
USB, Ethernet. Volitelné: WiFi, Bluetooth

Fyzické vlastnosti
Hloubka × výška × šířka
Hmotnost (kg)
Typ klávesnice
Provozní teplota
Certifikáty
Záruka

360 mm × 280 mm × 480 mm
16,50 kg
QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILICE
10 až 40°C, 20 až 80 % RV, nekondenzující
USA a Kanada: cULc; Evropa: CE-RoHS; Argentina: značka UL-AR & S; Mexiko: UL NOM CoC;
Austrálie: značka RCM; Rusko: EAC; Korea: KC; Čína: CCC-RoHS; Indie: BIS; Taiwan: výjimka
BSMI; Jižní Afrika: LOA a SABS (bez loga na štítku výrobku)
1 rok

360 mm × 280 mm × 480 mm
16,50 kg
QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILICE
10 až 40°C, 20 až 80 % RV, nekondenzující
USA a Kanada: cULc; Evropa: CE-RoHS; Argentina: značka UL-AR & S; Mexiko: UL NOM CoC;
Austrálie: značka RCM; Rusko: EAC; Korea: KC; Čína: CCC-RoHS; Indie: BIS; Taiwan: výjimka
BSMI; Jižní Afrika: LOA a SABS (bez loga na štítku výrobku)
1 rok
TEDLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.
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Váš distributor Brady
Pracoviště společnosti Brady v regionu EMEA
+27 11 704 3295
+32 (0) 52 45 78 11
+971 4881 2524
+45 66 14 44 00
+33 (0) 3 20 76 94 48
+39 02 26 00 00 22
+36 23 500 275
+49 (0) 6103 7598 660

Norsko		
Rumunsko		
Rusko		
Španělsko a Portugalsko
Střední Evropa/Česko		
Švédsko		
Turecko		
Velká Británie a Irsko		

© 2015 Brady Worldwide, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

+47 70 13 40 00
+40 21 202 3032
+7 495 225 93 62
+34 900 902 993
+421 2 3300 4800
+46 (0) 8 590 057 30
+90 212 264 02 20
+44 (0) 1295 228 288

EUR-M-767-CZ

Afrika
Benelux
Blízký východ
Dánsko
Francie
Itálie
Maďarsko
Německo

www.bradyeurope.com

