
Drukarka etykiet BBP™33
Takie właśnie powinno być drukowanie etykiet

Drukarka etykiet BBP33 to całkowicie bezproblemowa, łatwa w obsłudze 
drukarka podłączana do komputera, umożliwiająca drukowanie oznaczeń 
i etykiet o maksymalnej szerokości 101,6 mm. Materiały eksploatacyjne 
z inteligentnymi chipami automatycznie konfigurują etykietę w 
oprogramowaniu firmy Brady, eliminując konieczność ręcznej kalibracji i 
błędy w drukowaniu etykiet. Kasety z kalkami barwiącymi oraz etykietami 
ułatwiają i przyspieszają wymianę materiałów eksploatacyjnych. Drukarka 
etykiet BBP33 obsługuje pełną gamę materiałów etykiet bezpieczeństwa 
i użytkowych, jak również etykiety cięte do znakowania przewodów, 
produktów oraz próbek laboratoryjnych.

To naprawdę proste i bezproblemowe — właśnie tak powinno 
wyglądać drukowanie etykiet.

Sposób na wszystkie wyzwania związane z etykietami
• Automatyczne konfigurowanie etykiet bez kalibracji
• Szybka i łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych
• Drukowanie od razu na pierwszej etykiecie

Imponująca gama materiałów eksploatacyjnych
W zależności od potrzeb klienta drukarkę można używać do drukowania 
ponad 600 rodzajów etykiet wykonanych z 40 różnych materiałów do 
następujących zastosowań:
• etykiety przewodów i paneli ORAZ etykiety oznakowań bezpieczeństwa i 

użytkowych,
• tabliczki znamionowe i etykiety płytek z obwodami drukowanymi ORAZ 

etykiety przeznaczone do znakowania linii produkcyjnych,
• oznakowania rur i etykiety 5S ORAZ etykiety cięte do zastosowań ogólnych,
• etykiety do oznaczania probówek i fiolek ORAZ etykiety na szkiełka i kasety 

na próbki tkankowe,
• dostępne również etykiety w niestandardowych rozmiarach.



Lokalizacje Brady w Europie
Afryka +27 11 705 3295
Belgia  +32 (0) 52 45 78 11
Dania  +45 66 14 44 00
Francja +33 (0) 3 20 76 94 48
Niemcy  +49 (0) 6103 7598 660
Węgry  +36 23 500 275
Włochy +39 02 26 00 00 22

© 2012 Brady Worldwide Inc. All rights reserved.

Twój dystrybutor produktów Brady

www.bradyeurope.com

Bliski Wschód +971 4881 2524
Norwegia  +47 70 13 40 00
Słowacja  +421 2 3300 4800
Hiszpania  +34 900 902 993
Szwecja +46 (0) 8 590 057 30
Turcja  +90 212 264 02 20
Wielka Brytania +44 (0) 1295 228 288
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Drukarka etykiet BBP™33
Szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych i konfiguracja bez ryzyka błędnych wydruków, po raz pierwszy 
w drukarce podłączanej do komputera. Pełna gama materiałów eksploatacyjnych do etykiet użytkowych, 
bezpieczeństwa i Lean/5S, a także etykiety cięte do znakowania przewodów, próbek laboratoryjnych i produktów.

• Drukarka termotransferowa
• Rozdzielczość druku: 300 dpi
• Szybkość druku: 101 mm/s (Max.)
• Możliwość drukowania etykiet ciętych o szerokości od 6,35 mm do 
 101 mm
• Etykiety ciągłe o długości od 12,5 mm do 3 m
• Wbudowana symbolika kodów kreskowych
• Wymiary: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (szer. x wys. x gł.)
• Współpracuje z oprogramowaniem do drukowania etykiet  
 LabelMark™, CodeSoft™ i MarkWare™ oraz sterownikiem  
 Windows® obsługującym oprogramowanie innych producentów

Automatyczne konfigurowanie etykiet bez kalibracji
Drukarka „odczytuje” kluczowe informacje z kaset i automatycznie konfiguruje 
prawidłowy format etykiety w drukarce lub oprogramowaniu firmy Brady.
• Nie ma potrzeby regulacji czujnika lub ręcznego kalibrowania etykiet.
• Nie ma potrzeby ustawiania prędkości drukowania lub wykonywania prób 

temperaturowych skutkujących błędami lub zmarnowanymi etykietami.
• Bez przewijania list w poszukiwaniu formatu etykiety.
• Bez konieczności konfigurowania wymiarów etykiet w oprogramowaniu.
Drukarka zrobi to za Ciebie!

Szybka i łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych
 • Łatwe w obsłudze wkładane kasety z kalką barwiącą i etykietami.
 • Wystarczy włożyć kasetę, zablokować ją i przystąpić do pisania tekstu – to   
  cała filozofia (każdy ją opanuje).
 • Bez nawijania kalki na szpule i głowice drukujące.
 • Barwiąca strona kalki jest zawsze zwrócona w odpowiednią stronę.
 • Łatwe w obsłudze, stabilne kasety, odporne na uszkodzenia.

Drukowanie od razu na pierwszej etykiecie!
 • Koniec ze zmarnowanymi etykietami — nawet na koszulkach 
  termokurczliwych.
 • Bez konieczności konfigurowania etykiet, wyrównywania lub regulowania   
  detektora przed drukowaniem.
 • Oszczędność etykiet i pieniędzy.

WYDRUK JUŻ NA PIERWSZEJ ETYKIECIE

BEZ ZMARNOWANYCH 
ETYKIET!
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