
BBP™33 Etiket Yazıcısı 
Etiket hazırlamanın doğru yolu

BBP33 Etiket Yazıcısı 101,6 mm genişliğindeki işaretleri ve etiketleri yazdırabilen, 
tamamen sorunsuz çalışan, kullanımı kolay bir bilgisayar tabanlı yazıcıdır. Akıllı çipli 
sarf malzemeleri, etiketi Brady yazılımında otomatik olarak ayarlar, böylece manuel 
kalibrasyon yapmanıza gerek kalmaz ve etiket israfı ortadan kalkar. Kolay takılan 
şerit ve etiket kartuşları, malzemelerin hızla ve kolayca değiştirilmesini sağlar. 
BBP33 Etiket Yazıcısı, tüm güvenlik ve tesis etiket malzemeleri ile kablo, ürün veya 
laboratuvar tanımlamalarına yönelik kalıp kesimli etiketleri yazdırabilir. 

Kullanımı gerçekten basit ve sorunsuz; etiket hazırlamanın doğru 
yolu budur.

Tüm etiketleme zorluklarını ortadan kaldırır
• Kalibrasyona gerek kalmadan otomatik etiket ayarlama
• Hızlı ve kolay malzeme değiştirme
• Daha ilk etiketten yazdırmaya başlar!

Etkileyici malzeme serisi
BBP33 Etiket Yazıcısı, müşterinin ihtiyaçlarına göre çeşitli uygulamalar tasarlanmış 
40 farklı malzemede 600'den fazla etiket ile kullanılabilir:
• Kablo ve panel etiketleri, güvenlik ve tesisat etiketleri
• Anma değer plakaları, devre kartı etiketleri ve üretim hattı tesisat etiketleri
• Boru işaretleri ve 5S etiketleri, genel amaçlı kalıp kesimli etiketler
• Tüp ve vial etiketleri, lam ve doku kaseti etiketleri
• Ayrıca, özel etiket boyutları da mevcuttur!



BBP™33 Etiket Yazıcısı
Bilgisayar tabanlı bir yazıcıda daha önce görülmemiş hızlı malzeme değiştirme ve israfa yol açmayan ayarlama özellikleri. 
Eksiksiz bir tesis, güvenlik ve verimli üretim/5S etiket malzemeleri yelpazesi ve Kablo, Laboratuvar ve Ürün Tanımlama 
için kalıp kesimli etiketler.

• Termal Transfer Yazıcı 
• Yazdırma Çözünürlüğü: 300 dpi
• Yazdırma hızı: 101 mm/sn (Maks.)
• 6,35 mm ile 101 mm genişliğindeki kalıp kesimli etiketleri yazdırır
• 12,5 mm ila 3 m uzunluğunda sürekli etiketler
• Dahili barkod sembolojileri
• Boyutlar: 230,6 × 241,6 × 304,8 mm (G x Y x D)
•  LabelMark™, CodeSoft™, MarkWare™ ve Brady Workstation 

Etiketleme Yazılımlarıyla kullanım veya üçüncü parti yazılım kullanımı 
için Windows® tabanlı sürücü 

Kalibrasyona gerek kalmadan otomatik etiket ayarlama
Yazıcı, kartuşlarınızdaki kritik bilgileri “anlar” ve yazıcıda veya Brady yazılımında 
otomatik olarak doğru etiket biçimini ayarlar.
• Sensörü ayarlamanıza veya etiketlerinizi manuel olarak kalibre etmenize 

gerek yoktur.
• Yazdırma hızını ayarlamanıza veya hatalarla ya da israf edilen etiketlerle 

sonuçlanan yazma sıcaklığı testleri yapmanıza gerek yoktur.
• Yazılımda etiket yazdırmak için kullanmanız gereken doğru şablon için listeleri 

taramanız gerekmez
• Yazılımda etiket boyutlarını ayarlamanıza gerek yoktur
Yazıcı bunların tümünü sizin için yapar!

Hızlı ve kolay malzeme değiştirme
 • Kusursuz ve “kolayca takılan” şerit ve etiket kartuşları
 •  Kartuşu takın, yerine oturtun ve yazmaya başlayın; işte bu kadar!  

(Bunu herkes yapabilir!)
 • Şeridi bobinlerin etrafına sarmanız gerekmez
 • Şeridin mürekkep tarafı her zaman doğru yöne bakar
 • Mürekkebi dağıtmayan ve arızalanmayan kullanımı kolay kartuşlar

Daha ilk etiketten yazdırmaya başlar!
 • Etiket israfına son. Isı ile daralan makaronlarda bile!
 •  Yazdırmadan önce etiket kalibrasyonuna, hizalamaya veya sensör ayarlarına 

gerek yoktur
 • Etiketten ve maliyetten tasarruf edin

DAHA İLK ETİKETTEN  
YAZDIRMAYA BAŞLAR 

İSRAFA SON!

Brady EMEA

Brady Distribütörünüz

© 2015 Brady Worldwide Inc. Tüm Hakları Saklıdır. www.bradyeurope.com

İtalya +39 02 26 00 00 22
Macaristan +36 23 500 275
Norveç +47 21 99 97 76
Orta Doğu +971 4881 2524
Orta ve Doğu Avrupa +421 2 3300 4800
Romanya +40 21 202 3032
Rusya +7 495 225 93 62
Türkiye +90 212 264 02 20

Afrika +27 11 704 3295
Almanya +49 (0) 6103 7598 660
Benelüks +32 (0) 52 45 78 11
Danimarka +45 78 79 10 35
Fransa +33 (0) 3 20 76 94 48
İngiltere ve İrlanda +44 (0) 1295 228 288
İspanya ve Portekiz +34 900 902 993
İsveç +46 (0)8 505 988 31
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Ücretsiz demonuzu isteyin!


