
BBP™33 Skylt & Etikettskrivare 
Etikettutskrift på rätt sätt

BBP33 är en mycket användarvänlig etikettskrivare som kopplas till PC och kan 
skriva ut skyltar och etiketter med bredd upp till 101,6 mm. Smarta chipmaterial 
ställer automatiskt in etiketten i Brady-programvaran, vilket eliminerar etikettspill 
och behovet av manuell kalibrering. De användarvänliga färgbanden och 
etikettkassetterna är enkla att sätta i och byta. BBP33 kan skriva ut på en rad 
olika säkerhets- och anläggningsetikettmaterial, samt utstansade etiketter för 
kabel-, produkt- eller laboratorieidentifiering. 

Det är enkelt och problemfritt – precis så som etikettutskrift ska vara.

Löser alla problem med etikettutskrifter
• Automatisk etikettinställning utan kalibrering
• Snabbt och enkelt materialbyte
• Skriver ut på första etiketten!

Imponerande materialsortiment
Beroende på kundens behov kan etikettskrivaren BBP33 användas för utskrift 
av över 600 olika etiketter i 40 olika material, bland annat inom följande områden:
• Kabel- och paneletiketter OCH etiketter för säkerhets- och 

anläggningsidentifiering
• Klassificerings- och kretskortsetiketter OCH anläggningsetiketter för 

produktionslinjen
• Rörmärkning och 5S etiketter OCH utstansade etiketter för generell märkning
• Rör- och vialetiketter OCH objektglas- och vävnadskassettetiketter
• Dessutom finns möjlighet till specialstorlekar!



BBP™33 Etikettskrivare
Byte och inställning av etikettmaterial går snabbare och enklare än någonsin i den här PC-baserade skrivaren. Fullt 
sortiment av anläggnings-, säkerhets- och Lean 5S-etikettmaterial, samt utstansade etiketter för kabel-, laboratorie- 
och produktidentifiering.

• Termotransferskrivare 
• Upplösning: 300 dpi
• Utskriftshastighet: 101 mm/s (Max.)
• Skriver ut på utstansade etiketter med bredd från 6,35 till 101 mm
•  Etiketter utskrivna på kontinuerligt material kan ha en längd mellan 

12,5 mm och 3 m
• Inbyggda streckkodssymbologier
• Dimensioner: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (BxHxD)
•  Används med programvarorna LabelMark™, CodeSoft™, 

MarkWare™ och Brady Workstation eller Windows®-baserad 
drivrutin för tredjepartsprogramvara

Automatisk etikettinställning utan kalibrering
Skrivaren ”läser” nödvändig information från dina kassetter och ställer 
automatiskt in rätt etikettformat i skrivaren eller Brady-programvaran.
• Du behöver inte justera sensorn eller kalibrera etiketterna manuellt.
• Du behöver inte ställa in utskriftshastigheten eller göra temperaturtester 

som leder till fel eller spilletiketter.
• Du behöver inte bläddra igenom listor för att söka efter etikettlayouter
• Du behöver inte ställa in etikettdimensioner i programvaran
Skrivaren gör allt åt dig!

Snabbt och enkelt materialbyte
 • Felsäkra färgband och etikettkassetter som är enkla att montera
 •  Sätt i kassetten, lås fast den och börja skriva ut – det är allt du behöver 

göra! (Alla klarar det!)
 • Inget färgband som fastnar runt drivrullar och skrivhuvud
 • Färgbandsidan av färgbandet är alltid vänd åt rätt håll
 • Lätthanterliga kassetter som inte rullar iväg eller skadas

Skriver ut på första etiketten!
 • Inga fler spilletiketter – inte ens vid utskrift på hylsor!
 • Ingen etikettkalibrering, inställning eller sensorjusteringar före utskriften
 • Spara etiketter och spara pengar

SKRIVER PÅ FÖRSTA ETIKETTEN
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Rumänien +40 21 202 3032
Ryssland +7 495 225 93 62
Spanien & Portugal +34 900 902 993
Sverige +46 (0)8 505 988 31
Turkiet +90 212 264 02 20
Tyskland +49 (0) 6103 7598 660
UK & Irland +44 (0) 1295 228 288
Ungern +36 23 500 275

Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Central- & Östeuropa +421 2 3300 4800
Danmark +45 78 79 10 35
Frankrike +33 (0) 3 20 76 94 48
Italien +39 02 26 00 00 22
Mellanöstern +971 4881 2524
Norge +47 21 99 97 76
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Begär din kostnadsfria demo!


