
OPROGRAMOWANIE
MARKWARE™
Oprogramowanie MarkWare™ wydajne oprogramowanie
wspomagaj�ce tworzenie etykiet i znaków bezpiecze�stwa,
znaki informacyjne i dyrekcyjne  to przykłady w jaki sposób
mo�na wykorzystać Minimarka™.

11 J�ZYKÓW: Angielski, francuski, niemiecki, holenderski, hiszpa�ski, włoski, du�ski,
szwedzki, norweski i fi�ski.
SYSTEM OPERACYJNY: Windows 98 (2ga edycja) 2000 – XP, NT (wymaga Service
pack 6)
MINIMALNA KONFIGURACJA PROCESORA: Pentium�1
RAM: 32 MB minimum (zalecane 128 MB)
BIBLIOTEKA: Ponad 1000 symboli, piktogramów i szablonów: zakaz, ogie�,
niebezpiecze�stwo, substancje niebezpieczne, transport, informacja itd..
15 PROTOKOŁÓW KODÓW KRESKOWYCH: Codabar, kod 128 Auto, kod 128
A, kod 128 B, kod 128 C, kod 39, EAN/JAN-13, EAN/JAN-18, Rozszerzony
kod 39, HIBC, Interleaved 2/5, UPCA, UPCE 11 znaków, UPCE-0 6 znaków,
UPCE-1 6 znaków. 
FONTY: wszystkie fonty typu True Type zainstalowane na komputerze
FUNKCJE: drukowanie w negatywie, drukowanie w odbiciu lustrzanym, drukowanie
puzzle, obracanie obiektów, import danych (z Excel, Access, Dbase, Text, Foxpro,
Lotus, Paradox). Import rysunków, piktogramów i diagramów w formatach BMP, DIB,
TIF, JPG, WMF, PNG, PCX, PCT, RAS i EPS.

DRUKARKA MINIMARK™
METODA WYDRUKU: Transfer termiczny + transfer bezpo�redni.
ROZDZIELCZO�Ć: 203 dpi
PAMI�Ć: 2MB DRAM / 2MB flash ROM
CI�CIE: zintegrowane, automatyczne
PR�DKO�Ć WYDRUKU: do 4" na sekund�
PORTY: Równoległy, USB, seryjny
MAKSYMALNA SZEROKO�Ć WYDRUKU: 104 mm
MINIMALNA DŁUGO�Ć WYDRUKU: od 25 mm do 1 m
AKCEPTOWANE MATERIAŁY DO DRUKU: vinyl, poliester, papier, etykiety die-cut
WYMIARY: Sz: 201mm x G: 260 mm x W:179 mm
WAGA: 2,2 Kg
ZASILANIE: wej�ciowe 100 – 240V/50/60Hz/1.6 A

wyj�ciowe 24 VDC – 2.5 A 

KOMBINACJA KOLORÓW I MATERIAŁÓW
Wydruk na ta�mach przylepnych lub etykietach ró�norakiego zastosowania

(etykiet dyrekcyjnych i bezpiecze�stwa oraz w celach informacyjnych, 
zarz�dzania produkcj�, składem lub �rodkami trwałymi, kody kreskowe, 

a tak�e oznaczenia substancji niebezpiecznych). 

TRANSFER TERMICZNY
90 metrów długo�ci, 110 mm szeroko�ci 
5 kolorów monochromatycznego wydruku: czarny, biały, czerwony, niebieski, zielony.

ROLKI ETYKIET DIE-CUT
(liczba i wymiar etykiet zmienia si� w zale�no�ci od rolki).
Dost�pne jako papier termiczny, winyl i poliester – biały 
lub metaliczny w kolorze. Etykiety do oznaczania 
substancji niebezpiecznych s� równie� 
dost�pne w ró�nych formatach 
i materiałach.

STANDARDOWE: 35 metrów długo�ci. 
Kolory: Biały i �ółty 
Dost�pne w 3 szeroko�ciach:
5, 50 i 75 mm

Ta�my sa dost�pne w szerokiej palecie kolorów i trzech szeroko�ciach 29, 57,
100 mm by sprostać twoim oczekiwaniom.

MATERIAŁY PRZYLEPNE
PRZEMYSŁOWE: 35 metrów długo�ci

BIAŁY �ÓŁTY

BIAŁY

�ÓŁTY

CZERWONY NIEBIESKI ZIELONY

BR�ZOWY PURPUROWY PRZE�ROCZYSTYZŁOTY SZARY

POMARA�CZOWY

CZARNY

CZARNY BIAŁY CZERWONY NIEBIESKI ZIELONY

BRADY L IDER IDENTYF IKACJ I

PRZENO�NA
MONOCHROMATYCZNA

MONOCHROMATYCZNE
URZ	DZENIE PERYFERYJNE

EKRAN DOTYKOWY
WOLNOSTOJ	CA

MONOCHROMATYCZNA

EKRAN DOTYKOWY
WOLNOSTOJ	CA

KOLOROWA

EKRAN DOTYKOWY
KOLOROWA 

Z WYCINANIEM

WIELOKOLOROWA
WIELKOFORMATOWA

TWÓJ DYSTRYBUTOR BRADY

BRADY s.r.o., Logistic Centre Bratislava – Rača, 
Na Pántoch 18, 831 06 Bratysława, Słowacka Republika

tel.: +421 2 3300 4800 • fax: +421 2 3300 4801 
e-mail: leads_slovakia@bradycorp.com 

www.sk.bradyeurope.com • www.bradyeurope.com 
Kontakt Brady w Polsce: 691 950 300, 691 130 100

Czasami co� małego mo	e
mieć znacz�cy wpływ
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Czasami co� małego mo	e
mieć znacz�cy wpływ



Łatwe w u	yciu oraz zajmuj�ce mało miejsca
Oszcz�dzaj�ce czas i łatwe w obsłudze: jako�ć która ułatwia �ycie. Z twojego 

komputera mo�esz efektywnie tworzyć własne przesłania, symbole, piktogramy, 
kody kreskowe, oznaczenia ruroci�gów i znaki…

Minimalna inwestycja maksymalna efektywno�ć
Zakup etykiet na zewn�trz zakładu cz�sto jest długie i kosztochłonne. Patrz�c dalej brak 

oznakowania mo�e być przyczyn� powa�nych wypadków. Nie b�d
 zale�ny od innych. 
Dzi�ki minimalnej inwestycji mo�esz oszcz�dzać i być bardziej wydajny.

Ró	norodno�ć materiałów eksploatacyjnych
Wydruk na przylepnych ta�mach lub etykietach pozwala na ró�norodne u�ycie (znaki wskazuj�ce, 

etykiety bezpiecze�stwa, zarz�dzanie produkcj�, zarz�dzanie magazynem i �rodkami trwałymi w zakładzie). 
Sko�cz marnować czas.

Unikaj wypadków dzi�ki 
wła�ciwej identyfikacji!

Drukarka która mo	e sprostać Twoim oczekiwaniom

Wymienione oszcz�dno�ci 
to nie haczyk...

Łatwa w u	yciu, wysoka jako�ć wydruku, kompaktowe wymiary...
The MiniMark™ Solution to idealny zestaw łatwy w obsłudze w atrakcyjnej cenie. 
To rozwi�zanie dla wszystkich.

Oznacz ruroci�gi w zakładzie!

Łatwo�ć u	ytku
MarkWare™,oprogramowanie towarzysz�ce niezb�dne
do obsługi Minimarka jest wydajnym i efektywnym 
narz�dziem w przemysłowym oznakowywaniu.

Personalizowanie oznakowywania
Personalizuj twoje wiadomo�ci (logo, text...) z wielk� łatwo�ci� 
by twoje oznakowania osi�gn�ły uwag� na jak� zasługuj�. 
Wszystko si� zmienia gdy jeste� dobrze widziany i jasno zrozmiany!

Zgodno�ć z europejskimi standardami
Aby wydrukować odpowiednie oznaczenie ruroci�gu, po prostu

wybierz standard zgodny z twoim krajem i pod��aj za instrukcjami.
Markware gwarantuje natychmiastow� zgodno�ć, z rezultatem nie

wymagaj�cym sp�dzania nadmiernego czasu.

MarkWare™

Oznacz wła�ciwie swój
magazyn.

Celem wi�kszego wpływu personalizuj
przekazywane informacje.

Zaadaptowany by zaspokoić wszystkie
Twoje potrzeby:

Znaki bezpieczestwa

Oznaczenia ruroci�gów

Zarz�dzanie �rodkami trwałymi

Znaki informuj�ce i wskazuj�ce

Oznaczanie substancji niebezpiecznych

Konserwacja 
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��daj prostoty 

High-Tech Solutions Polska M. Strzyga i J. Augustyńska sp. j.
Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
tel: 22 619 07 70; 18 442 18 10
email: info@hts-polska.pl
www.hts-polska.pl


