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Met de S3100 Pictogram- en labelprinter kunt u een uitgebreid assortiment betrouwbare veiligheids-
pictogrammen en sitelabels printen, zelfs in standalone modus, om de veiligheid en efficiëntie in de werkplaats 
te verhogen.

Specificaties BBP31 S3100

Vergelijking van de  
BBP31- en S3100-printer

Voor meer informatie: www.bradyeurope.com/S3100

Barcodes Code 39, Code 128 Auto, EAN/JAN13, 
Interleaved 2/5, UPCA

Code 39; code 128 auto; EAN/JAN-13; 
interleaved 2 of 5; UPCA; QR Code; PDF417; 
meer barcodes via Brady Workstation

Aansluitmogelijkheden USB, ethernet. Optioneel: wifi, bluetooth USB, wifi, ethernet

Scherm Kleurentouchscreen Kleurentouchscreen

Intern geheugen 50 MB 300 MB

Autonoom printen Autonoom & perifeer Autonoom & perifeer

Inhoud BBP31-printer, reinigingskit, reinigingstool voor 
snijmes, cd met stuurprogramma’s, netwerkkaart, 
stroomkabel, snelstartgids, styluspen, USB-kabel

S3100-printer, stroomkabel, USB-kabel, 
reinigingskit, reinigingstool voor snijmes, 
snelstartgids, styluspen en muis

Ingebouwde symbolen 221 247

Max. printbreedte (mm) 101,00 101,00

Maximum aantal labels 
per dag

Voor veiligheidslabels: 600 labels van 50,80 mm  
x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag

Voor veiligheidslabels: 600 labels van 50,80 mm  
x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag

Printresolutie (dpi) 300 300

Softwarecompatibiliteit Brady Workstation, MarkWare, Windows 
gebaseerd stuurprogramma voor 
softwareprogramma’s van derden

Brady Workstation

Afmetingen (mm) 225,00 (H) x 305,00 (B) x 280,00 (D) 225,00 (H) x 305,00 (B) x 280,00 (D)

Garantie 1 jaar 1 jaar

Wat is er veranderd? De voordelen voor u
Geüpdatete  
gebruikersinterface

We hebben de look & feel van onze intuïtieve printerinterface geüpdatet zodat deze beter aansluit 
bij de technologie die u dagelijks gebruikt. Onze toetsen en functies hebben een moderner, 
eenvoudiger design gekregen, zijn beter leesbaar en hebben een duidelijkere visuele hiërarchie.

Afdrukwachtrij U hoeft niet meer te wachten tot een afdruktaak voltooid is voordat u de volgende taak 
kunt starten. Dankzij de afdrukwachtrij krijgt u sneller toegang tot de label-editor zodat u 
onafgebroken afdruktaken kunt uitvoeren.

Robuuster snijmes Print en snij meer materialen dan ooit met 36 bijkomende compatibele labelopties waaronder 
ToughStripe™-vloermarkeringslabels en dikkere productidentificatiematerialen.

Responsiever  
touchscreen

We hebben een capacitief touchscreen geïntegreerd om de gebruiker een responsievere 
ervaring te bieden. Gebruik uw vinger of de ingebouwde styluspen om sneller en eenvoudiger te 
navigeren, zodat u nog sneller labels kunt printen.

Muis inbegrepen Als u liever met een muis werkt dan met een touchscreen, kan dat vanaf nu ook. Het maakt niet 
uit wat u het liefst gebruikt, wij hebben het.

Wifimogelijkheden Werk draadloos! Vanaf nu kunt u uw printer zonder netwerkkabel verbinden met uw computer of 
mobiele toestel.
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