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Im więcej próbek musi przerobić laboratorium, tym bardziej czasochłonne jest 
dotarcie do tej konkretnej próbki. Aby uporać się z tym problemem firma Brady 
Corporation proponuje oznaczanie próbek kolorami i służącą do tego kolorową 
drukarkę etykiet BradyJet J2000, która dodatkowo zapewnia utrzymanie poziomu 
produktywności i skraca czas poszukiwania próbek.

Sortuj próbki według kolorów
Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J2000 wykonuje zadruk w dowolnym kolorze 
na niezawodnych etykietach do próbek laboratoryjnych. Po ustaleniu klucza 
kolorystycznego pracownicy laboratorium będą w stanie od razu rozpoznać 
daną kategorię próbek. Użytkownicy drukarki mogą wybierać spośród ponad 
16 mln kolorów, zmieniając kolor w zależności od dnia, zastosowania, rodzaju 
przechowywania lub statusu pilności, w zależności od konkretnych potrzeb 
laboratorium. Oprócz możliwości druku w kolorze drukarka BradyJet J2000 oferuje 
także fotograficzną jakość wydruku na poziomie 4800 dpi, co pozwala dodać do 
etykiet dane lub kody kreskowe, które standardowy skaner z łatwością odczyta. 

Kolorowa drukarka 
etykiet BradyJet J2000
Identyfikacja próbek według kolorów 
— większa produktywność

Druk niezawodnych etykiet

Łatwa w obsłudze

Dowiedz się więcej lub poproś o 
prezentację na stronie  
www.bradyeurope.com/J2000
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Drukarka BradyJet J2000 drukuje na niezawodnych etykietach Brady do próbek 
laboratoryjnych, których wymiary i kształty odpowiadają większości pojemników 
na próbki, takich jak probówki, fiolki, pojemniki kriogeniczne, tacki, płytki i inne 
artykuły szklane. Te etykiety nie odpadają i zachowują czytelność jeżeli zostały 
wydrukowane na drukarce Brady, nawet jeżeli są przechowywane w ciekłym azocie 
i w zamrażarce, albo wkładane do kąpieli wodnej czy autoklawowane. Etykiety Brady 
do próbek laboratoryjnych są również odporne na powszechnie stosowane chemikalia 
laboratoryjne, takie jak aceton, etanol, toluen, ksylen, czy izopropanol. 

Wymiary drukarki BradyJet J2000 to zaledwie 26,4 x 38,9 cm, dzięki czemu nie 
zajmuje ona wiele miejsca, jest bardzo praktyczna i prosta w obsłudze. Rolki z 
etykietami osadzone są na sprężynkach, dzięki czemu łatwo je wymienić, a operacja 
trwa nie więcej niż 20 sekund, po czym drukarka automatycznie konfiguruje etykietę, 
a drukarka jest błyskawicznie gotowa do pracy. Dzięki prędkości drukowania 
do 63,5 mm/s można szybko wydrukować większe etykiety na próbki zgodnie z 
zastosowanym kluczem.
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Specyfikacje drukarki
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DRUKARKA

Opis Kolorowa drukarka etykiet BradyJet J2000

Zawartość Ten zestaw zawiera drukarkę J2000, przewód zasilający 
i zasilacz sieciowy, kabel USB, instrukcję szybkiego 
uruchamiania, kasetę z tuszem, rolkę materiału do wyrównania 
głowicy drukującej oraz pakiet Brady Workstation Suite

Prędkość druku (mm/s) 63,5

Technologia druku Tusz (inkjet)

Rozdzielczość druku (dpi) Do 4800 dpi

Druk samodzielny (brak podłączenia 
do komputera)

Urządzenie peryferyjne

Kolor druku Kolorowy

Masa (kg) 3,20

Wymiary: szer. × wys. × gł. (mm) 264 x 180 x 389

Obcinarka Automatyczna obcinarka

Gwarancja 1 rok

MATERIAŁY

Etykiety ciągłe i wykrawane Etykiety ciągłe i wykrawane

Etykiety niestandarowe Tak

Kompatybilne materiały B-2595, B-2569, B-2551, B-7425J

Min. długość etykiety (mm) 6,35

Minimalna szerokość etykiety (mm) 19

Maksymalna szerokość etykiety (mm) 101,60

Maksymalna szerokość podkładu (mm) 108,00

Maksymalna szerokość druku (mm) 101,60

Zalecane użycie 
dziennie

Około 3000 etykiet dziennie, w zależności od wymiarów 
konkretnych etykiet, zadruku i innych czynników

OPROGRAMOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

Opcje łączności USB

Obsługiwane oprogramowanie Brady Workstation, sterownik do systemu Windows do obsługi 
oprogramowania zewnętrznego

SPEŁNIENIE

Dopuszczenia/zgodność USA: UL, FCC Class A; Kanada: cUL, IC/ISED; Unia Europejska: 
CE, RoHS 2011/65/UE, 2014/35/UE, LVD, 2014/30/UE, RED 
2014/53/UE; Australia/Nowa Zelandia: RCM

Kaseta z tuszem 
na bazie pigmentu 
CMY do drukarki 
J2000

Etykiety polipropylenowe do drukarki J2000

Drukarki
Nr 
produktu 

Oznaczenie
produktu Opis

150159 J2000-EU Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J2000 – UE

199966 J2000-EU-LABS Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J2000 – UE z 
pakietem oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

150157 J2000-UK Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J2000 – UK

199967 J2000-UK-LABS Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J2000 – UK z 
pakietem oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

150162 J2000 Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J2000 – US

199971 J2000-US-LABS Drukarka kolorowa etykiet BradyJet J2000 – US z 
pakietem oprogramowania Brady Workstation LAB Suite

Pakiet Basic Suite dołączany jest 
do każdej drukarki i wystarczy go 
pobrać ze strony. Workstation.
BradyID.com/Free

Materiały

Schemat
Oznaczenie
produktu

Nr 
produktu Kolor

Szerokość 
A (mm)

Wysokość 
B (mm)

Średnica 
C (mm)

Całkowita 
ilość w  
opakowaniu

Polipropylen do druku atramentowego

J20-257-7425J 150007 Biały 20,96 6,35 – 1500

J20-151-7425J 150011 Biały 50,80 6,35 – 2000

J20-152-7425J 150005 Biały 25,40 9,53 – 2000

J20-249-7425J 150023 Biały 25,40 9,53 9,53 1500

J20-59-7425J 150006 Biały 25,40 12,70 – 2000

J20-251-7425J 150033 Biały 25,40 12,70 11,18 1500

J20-37-7425J 150020 Biały 38,10 12,70 – 1500

J20-53-7425J 150024 Biały 50,80 12,70 – 2000

J20-256-7425J 150016 Biały 33,02 15,24 – 1500

J20-88-7425J 150015 Biały 25,40 19,05 – 2000

J20-136-7425J 150019 Biały 38,10 19,05 – 1500

J20-179-7425J 150025 Biały 25,40 25,40 – 1500

J20-235-7425J 150022 Biały 38,10 25,40 – 1250

J20-137-7425J 150018 Biały 50,80 25,40 – 1500

J20-258-7425J 150028 Biały 38,10 44,45 – 900

Dowiedz się więcej lub poproś na 
temat obsługiwanych materiałów 
LAB można znaleźć na stronie 
www.bradyeurope.com/J2000

Z łatwością zidentyfikuj dowolną 
próbkę z prostymi w obsłudze 
aplikacjami do projektowania 
etykiet laboratoryjnych z naszego 
pakietu Brady Workstation Lab

D

Akcesoria
Nr 
produktu 

Numer 
zamówienia 

Opis

150160 J20-CUTTER Wymienny nóż tnący do J2000

150163 J20-PAD Zamienne wkładki atramentowe do J2000

Atramenty
Nr 
produktu 

Numer 
zamówienia 

Opis

150154 J20-CMY
Kaseta z tuszem na bazie pigmentu CMY do drukarki 
J2000
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