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Brady heeft de programmering van de B85-materialen aangepast voor gebruik op de BBP85 Pictogram-  
en labelprinter. De materialen met de nieuwe chips worden vanaf juli 2017 verzonden. Voor een 
efficiënt voorraadbeheer zijn de nieuwe materialen te herkennen aan het gele label op de verpakking 
en de cartridge. 
 
De klant zal geen verschil ervaren tussen de oude en nieuwe B85-materialen en de prijs, bestel-
referenties en artikelnummers blijven hetzelfde. Deze productiewijziging is bedoeld om de Smart Cell-
database en de programmering voor B85-materialen te standaardiseren. 
 
De huidige B85-materialen (met een wit label op de verpakking en de cartridge) blijven compatibel met 
de huidige BBP85-printers. 
 
 
 
BBP85 Labelprinter: Groot, opvallend en beter dan ooit – BRENG UW BOODSCHAP DUIDELIJK 
OVER! 
 
De BBP™85 Pictogram- en labelprinter is een 300 dpi thermische transfert benchtopprinter waarmee u 
opvallende, veelkleurige identificatie op maat creëert, met een breedte tot 254 mm. De printer beschikt 
over een groot touchscreen en een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface waarmee iedereen snel en 
makkelijk pictogrammen kan creëren.  
 
Verder biedt de printer een ruime keuze aan materialen, waaronder vinyl, polyester, reflecterende, 
fotoluminescente en voorgedrukte labels. Met een absoluut gebruikscomfort kunnen gebruikers 
opvallende identificatie van topkwaliteit creëren in meerdere kleuren. 
 

Grootse resultaten, kleine moeite. 

 Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen 

 Eenvoudige touchscreeninterface voor standalone gebruik of printen via uw pc met de 
MarkWare™-software 

 Tijdbesparende toepassingen voor labelontwerp voor het maken van leidingmerkers, 
veiligheidspictogrammen, RTK-labels en meer! 

 
Opvallen dankzij meerkleurendruk 

 Courante pictogramformaten nog sneller printen met behulp van voorgedrukt 
labelmateriaal 

 Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk 
 

De beste materialen 

 Uitgebreide selectie industriële materialen van 101,60 mm tot 254 mm breed 

 Labels met voorgedrukte kopteksten voor het printen van CLP(GHS)-, vlamboog- en 
OSHA- of ANSI-labels in één printgang! 

 Alle materialen zijn specifiek ontworpen met geheugencellen die informatie doorsturen 
naar de BBP™85 Pictogram- en labelprinter. 

 


