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Poradnik na temat wyboru drukarki mobilnej

Więcej 
informacji

Drukarka etykiet M210 / M210-LAB Drukarka etykiet M211 Drukarka etykiet BMP41 Drukarka etykiet BMP51 Drukarka etykiet M611 Drukarka etykiet BMP61 Drukarka etykiet BMP71

Zawartość
Drukarka jest wysyłana w kartonie razem ze 

skróconą instrukcją obsługi oraz kasetą z 
etykietami M21-750-499

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem z kasetą z 
etykietami M21-750-499, przewodem zasilającym 

z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i 
amerykańskim oraz skróconą instrukcją obsługi.

Ta drukarka wysyłana jest w skrzynce z 
zestawem akumulatorów niklowych, kasetą 

MC1-1000-595-WT-BK, przewodem 
USB, zasilaczem sieciowym, przewodem 
zasilającym, oprogramowaniem Brady 

Workstation Basic Suite oraz pamięcią USB 
ze sterownikami i instrukcją obsługi drukarki 

Brady

Ta drukarka wysyłana jest w walizce z zestawem 
akumulatorów litowo-jonowych, przewodem 

USB, ładowarką sieciową i przewodem zasilania 
w standardzie UE, płytą CD z produktem, płytą 
ze sterownikami do drukarki Brady, instrukcją 

szybkiego uruchamiania, kartą sieciową 
Niebieskitooth oraz kasetą MC1-1000-422.

Ta drukarka wysyłana jest w kartonie w zestawie 
z przewodem USB, instrukcją szybkiego 

uruchamiania, przewodem zasilania, pamięcią 
USB z informacjami o produkcie i sterownikiem 
Windows, oprogramowaniem Brady Workstation 

Basic Suite, rolką PTL-97-488 i taśmą 
M61-R4310

Drukarka wysyłana jest w walizce, w której 
znajduje się przewód USB, skrócona instrukcja 

obsługi, zestaw akumulatorów, zasilacz sieciowy, 
pamięć USB ze sterownikiem i instrukcją, pakiet 
oprogramowania Brady Workstation Basic Suite, 
rolka etykiet PTL-19-423 oraz taśma barwiąca 

M61-R6010.

Ten zestaw wysyłany jest w walizce z 
akumulatorem NiMH, zasilaczem sieciowym, 

przewodem USB, adapterem nośników, 
instrukcją szybkiego startu, płytą CD z produktem 

(ze sterownikiem do drukarki, szkoleniami i 
pełną wersją instrukcji obsługi), zestawem 
do czyszczenia, oprogramowaniem Brady 

Workstation Basic Suite, M71C-2000-595-WT, 
M71-31-423 oraz M71-R6000.

Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50 137,16 x 101,60 x 66,04 152,40 x 292,00 x 88,90 155,00 x 261,62 x 91,44 113,00 x 115,66 x 278,75 107,19 x 328,42 x 106,42 241,30 x 332,70 x 116,80
Masa (kg) 0,75 0,54 1,29 1,18 1,6 1,41 2,46
Typ klawiatury Brak QWERTY QWERTY Brak QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA

Źródło zasilania
Baterie

Akumulator do wielokrotnego ładowania
Zasilacz

Zasilacz
Akumulator do wielokrotnego ładowania

USB

Zasilacz
Akumulator do wielokrotnego ładowania

Baterie
Akumulator do wielokrotnego ładowania

Zasilacz

Zasilacz
Akumulator do wielokrotnego ładowania

Zasilacz
Akumulator do wielokrotnego ładowania

Zasilacz
Akumulator do wielokrotnego ładowania

Obcinarka
Uruchamianie ręczne jedną ręką

Proste cięcie
Z przytrzymywaniem etykiet

Automatyczna obcinarka
Z przytrzymywaniem etykiet

Uruchamianie ręczne jedną ręką
Proste cięcie

Z przytrzymywaniem etykiet

Ręczne docinanie
Między etykietami lub na zakończenie cyklu 

drukowania
Z przytrzymywaniem etykiet

Automatyczna obcinarka
Uruchamianie ręczne jedną ręką

Proste cięcie

Uruchamianie ręczne jedną ręką
Proste cięcie

Między etykietami lub na zakończenie cyklu 
drukowania

Typ wyświetlacza Monochromatyczny ekran LCD Brak Monochromatyczny ekran LCD Monochromatyczny ekran LCD Kolorowy ekran dotykowyEkran LCD z 
podświetleniem

Kolorowy ekran dotykowyEkran LCD z 
podświetleniem

Kolorowy ekran LCD

Opcje łączności Brak Niebieskitooth® 5 Low Energy (klasa II) USB
NiebieskitoothEthernet (opcjonalnie)USBWiFi 

(opcjonalnie)
Niebieskitooth, USB 2.0, Wi-Fi USB 2.0WiFi (opcjonalnie) USB

Druk samodzielny (brak podłączenia do 
komputera) Wolnostojące Urządzenie peryferyjne Autonomiczne i peryferyjne Autonomiczne i peryferyjne Urządzenie peryferyjne Autonomiczne i peryferyjne Autonomiczne i peryferyjne

Obsługiwane oprogramowanie , Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Brady Workstation, CodeSoft Brady Workstation, CodeSoft, LabelMark
Brady Workstation, Aplikacja mobilna Etykiety 

ekspresowe, Sterownik do systemu Windows do 
obsługi oprogramowania zewnętrznego

Brady Workstation, Aplikacja mobilna Etykiety 
ekspresowe, LabelMark

Brady Workstation, LabelMark, MarkWare

Prędkość druku (mm/s) 10,00 15,24 33,00 25,40 33,80 33,80 38,00
Rozdzielczość druku (dpi) 203 203 300 300 300 300 300
Język angielski (USA), chorwacki, czeski, duński, 

estoński, fiński, francuski, hiszpański 
(uniwersalny), niderlandzki, niemiecki, 
norweski (Bokmål), polski, portugalski, 

rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, 
turecki, węgierski, włoski

angielski (USA), bułgarski, chiński (tradycyjny i 
uproszczony), chorwacki, czeski, duński, estoński, 

fiński, francuski, hiszpański (uniwersalny), indonezyjski, 
japoński, koreański, malezyjski, niderlandzki, niemiecki, 

norweski (Bokmål), polski, portugalski, rosyjski, 
rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, 

węgierski, wietnamski, włoski

angielski (USA), duński, fiński, francuski, 
hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski 

(Bokmål), portugalski, szwedzki, włoski

angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, 
niderlandzki, niemiecki, norweski (Bokmål), 

portugalski, szwedzki, włoski

angielski (USA), bułgarski, chiński (tradycyjny), 
chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, duński, 

estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, 
japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, 

norweski (Bokmål), polski, portugalski, rosyjski, 
rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, 

węgierski, włoski

angielski (USA), bułgarski, chorwacki, czeski, 
duński, estoński, fiński, francuski, hiszpański, 
niderlandzki, niemiecki, norweski (Bokmål), 

polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, 
słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski

angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, 
francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, 

norweski (Bokmål), polski, portugalski, rosyjski, 
rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, 

węgierski, włoski

Wbudowane symbole 193 Zależne od oprogramowania 480 450 480 500+
Pamięć wewnętrzna 16 MB – 48 MB – do 25 000 etykiet 48 MB – do 25 000 etykiet 512 MB RAM / 256 MB Flash 512 MB RAM / 256 MB Flash 200 MB – do 100 000 etykiet
Typ kodu kreskowego Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 

39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, 
EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, 

EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-
128, HIBC, Przeplatane 2 z 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, 

UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code

Code 128, Code 39, więcej przy użyciu 
Brady Workstation

Code 128, Code 39, więcej przy użyciu Brady 
Workstation

Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, 
GS1 DataBar, HIBC, Przeplatane 2 z 5, UPC-A, 
UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code, więcej 

przy użyciu Brady Workstation

Code 128, Code 39, więcej przy użyciu Brady 
Workstation

Code 128, Code 39, więcej przy użyciu Brady 
Workstation

Rozmiar czcionki (pt) 6-40 pkt 4-150 pkt 4-103 pkt 4-103 pkt Określone przez oprogramowanie 4-170 pkt 4-174 pkt
Minimalna szerokość etykiety (mm) 6,40 6,40 6,00 6,00 6,40 6,40 6,35
Maksymalna szerokość etykiety (mm) 19,05 19,05 25,40 38,10 50,80 50,80 50,80
Maksymalna szerokość druku (mm) 16,00 15,75 24,40 38,00 50,80 50,80 50,80
Liczba elementów zapasów Ponad 90 standardowych części Ponad 90 standardowych części Ponad 110 standardowych części Ponad 250 standardowych części Ponad 800 standardowych części Ponad 800 standardowych części Ponad 600 standardowych części
Kolory etykiet

Odporność na upadek Odporność na upadki z wysokości 1,8 
metra

Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra
Odporność na zgniecenia 115 kg

Odporność na wstrząsy klasy wojskowej 
(MIL-STD-810G)

Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Dostępne są także kolory na zamówienie
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Drukarka etykiet M210 / M210-LAB
Skrzynka  

bezpiecznikowa

Rozdzielnica 
elektryczna w 

budynku mieszkalnym
Panel krosowniczy Znacznik  

przewodów Flagi Listwa zaciskowa Pasek oznaczeniowy 
(Desi Strip)

Skrzynka 110, listwa 
BIX

★ ★ ★ ★ ★ ★

Skrzynka 66 Fiolka
Długość stała - 

długość 
niestandardowa

Baner Standardowe etykiety 
do rur Taśma ze strzałkami Etykiety do rur w rolce Ogólne szablony 

bezpieczeństwa

★ ★ ★
Kreatory dostępne w drukarce etykiet M210-LAB: Fiolka, Długość stała - długość niestandardowa i Baner

Drukarka etykiet M211

Drukarka etykiet M211 współpracuje z aplikacją Brady Workstation Express Labels. Popularne kreatory to 
między innymi rozdzielnica, flagi, identyfikacja ogólna, panel krosowniczy, listwa zaciskowa i owijki przewodów.
Poznaj aplikacje mobilne Brady Workstation na stronie www.bradyeurope.com/expresslabels

Drukarka etykiet BMP41
Skrzynka  

bezpiecznikowa

Rozdzielnica 
elektryczna w 

budynku mieszkalnym
Panel krosowniczy Znacznik  

przewodów Flagi Listwa zaciskowa Pasek oznaczeniowy 
(Desi Strip)

Skrzynka 110, listwa 
BIX

★ ★ ★ ★

Skrzynka 66 Fiolka
Długość stała - 

długość 
niestandardowa

Baner Standardowe etykiety 
do rur Taśma ze strzałkami Etykiety do rur w rolce Ogólne szablony 

bezpieczeństwa

★

Drukarka etykiet BMP51
Skrzynka  

bezpiecznikowa

Rozdzielnica 
elektryczna w 

budynku mieszkalnym
Panel krosowniczy Znacznik  

przewodów Flagi Listwa zaciskowa Pasek oznaczeniowy 
(Desi Strip)

Skrzynka 110, listwa 
BIX

★ ★ ★ ★ ★ ★

Skrzynka 66 Fiolka
Długość stała - 

długość 
niestandardowa

Baner Standardowe etykiety 
do rur Taśma ze strzałkami Etykiety do rur w rolce Ogólne szablony 

bezpieczeństwa

★ ★

Drukarka etykiet M611

Drukarka etykiet M611 współpracuje z aplikacją Brady Workstation Express Labels. Popularne kreatory to 
między innymi rozdzielnica, flagi, identyfikacja ogólna, panel krosowniczy, listwa zaciskowa i owijki przewodów.
Poznaj aplikacje mobilne Brady Workstation na stronie www.bradyeurope.com/expresslabels

Drukarka etykiet BMP61
Skrzynka  

bezpiecznikowa

Rozdzielnica 
elektryczna w 

budynku mieszkalnym
Panel krosowniczy Znacznik  

przewodów Flagi Listwa zaciskowa Pasek oznaczeniowy 
(Desi Strip)

Skrzynka 110, listwa 
BIX

★ ★ ★ ★ ★ ★

Skrzynka 66 Fiolka
Długość stała - 

długość 
niestandardowa

Baner Standardowe etykiety 
do rur Taśma ze strzałkami Etykiety do rur w rolce Ogólne szablony 

bezpieczeństwa

★ ★

Drukarka etykiet BMP71
Skrzynka  

bezpiecznikowa

Rozdzielnica 
elektryczna w 

budynku mieszkalnym
Panel krosowniczy Znacznik  

przewodów Flagi Listwa zaciskowa Pasek oznaczeniowy 
(Desi Strip)

Skrzynka 110, listwa 
BIX

★ ★ ★ ★

Skrzynka 66 Fiolka
Długość stała - 

długość 
niestandardowa

Baner Standardowe etykiety 
do rur Taśma ze strzałkami Etykiety do rur w rolce Ogólne szablony 

bezpieczeństwa

★ ★ ★ ★ ★ ★
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Wbudowane kreatory
Drukarka etykiet M210 / M210-LAB

Mobilna drukarka etykiet BMP21-PLUS to oferująca wszystkie potrzebne funkcje etykieciarka do zastosowań w 
telekomunikacji i informatyce i branży elektrycznej oraz do zastosowań ogólnoprzemysłowych. Mobilna drukarka etykiet 
BMP21-LAB to wszechstronna drukarka etykiet do zastosowań badawczych i naukowych oraz w laboratoriach klinicznych.

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★ ★

Drukarka etykiet M211

Projektuj, przeglądaj i drukuj etykiety za pomocą telefonu. Za pomocą drukarki etykiet M211, aplikacji mobilnej 
Express Labels oraz telefonu można tworzyć i drukować etykiety

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★

Drukarka etykiet BMP41
Potrzebujesz dodatkowej trwałości w nowej, przemysłowej formie? Wybierz drukarkę etykiet BMP41 Urządzenie 
doskonale sprawdza się w najbardziej precyzyjnych pracach i jest wystarczająco wytrzymałe, aby używać go na co dzień, 
przez co stanowi niezbędny element wyposażenia profesjonalistów z branży teleinformatycznej i elektrycznej. 

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★

Drukarka etykiet BMP51
Jeśli chcesz w dowolnym miejscu drukować wytrzymałe i przejrzyste etykiety, wybierz drukarkę etykiet BMP51 firmy Brady. 
BMP51 to kompaktowa, uniwersalna drukarka mobilna z wbudowaną technologią Niebieskitooth® na potrzeby druku 
bezprzewodowego.

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★ ★

Drukarka etykiet M611
Teraz możesz sprawnie tworzyć w terenie nawet najbardziej skomplikowane etykiet tylko przy pomocy smartfona i darmowej 
aplikacji Etykiety ekspresowe marki Brady oraz drukować je na drukarce mobilnej M611 z wykorzystaniem niezawodnych 
materiałów etykiet klasy przemysłowej.

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★ ★ ★

Drukarka etykiet BMP61
Drukarka etykiet BMP61 wyróżnia się doskonałą efektywnością spełniającą Twoje oczekiwania i wymogi. Jest mobilna 
i szybka, a dzięki bezprzewodowej łączności i szerokiej gamie trwałych etykiet sprosta wielu wyzwaniom z zakresu 
identyfikacji.

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★ ★ ★

Drukarka etykiet BMP71
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz koszulek termokurczliwych, etykiet wykrawanych czy etykiet winylowych do 
stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, drukarka BMP71 z pewnością wydrukuje to na odpowiednim 
materiale.

Oznaczenia urządzeń 
i komponentów 
elektrycznych

Oznaczenia 
telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne

Oznaczenia ogólne i 
przemysłowe Oznaczenia laboratoryjne Oznaczenia BHP 

i zakładowe

★ ★ ★ ★ ★

Drukarki mobilne Brady (Z wyjątkiem M210, M210-LAB i M211) współpracują z oprogramowaniem Brady Workstation. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.bradyeurope.com/BradyWorkstation
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