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Tiskárna etiket M210

Maximální efektivita a ještě 
vyšší kvalita

Nyní s předvysekanými etiketami a ještě více materiály etiket pro nejnáročnější úlohy značení 
přímo na pracovišti. Díky chytrému automatickému formátování tiskárny etiket M210 stačí,  
když zasunete kazetu s etiketami, napíšete text a etiketu vytisknete.

• Aktualizovaný název. Lepší zkušenosti.  
Navrhujte, vytvářejte a tiskněte nezávisle pomocí intuitivní 
klávesnice. Využijte možnost ukládání etiket, snadno je opakovaně 
používejte i editujte nebo použijte připravené šablony umožňující 
snadné vytvoření nové etikety.

• Odolné materiály.  
K dispozici je více jak 90 různých kazet etiket z kontinuálních i 
předvysekaných materiálů, naplněných až po okraj spolehlivými, 
odzkoušenými a speciálně určenými materiály etiket, které zůstávají 
přilepené a čitelné na každém povrchu a v jakémkoli prostředí.

• Odolná a snadno použitelná.  
Rychle vyměňujte kazety se systémem „vlož-zajisti-vytiskni“ v lehké 
tiskárně o hmotnosti 0,7 kg, která je odolná vůči pádům z výšky 
až 1,8 m a nárazům.

Nástupce tiskárny 
BMP21-PLUS
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Startovací sady M210

Aplikační soupravy M210
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Příslušenství

Č. výrobku Popis
152260 Tiskárna etiket M210 – kartonové balení - trh EU
152262 Tiskárna etiket M210 – kartonové balení - trh Rusko

Č. výrobku Popis
311307 Sada k tiskárně M210 pro EU
311310 Sada k tiskárně M210 RUSKO
311308 Sada k tiskárně M210 pro V. Británii
311309 Sada k tiskárně M210 pro USA

Č. výrobku Popis
311311 Sada pro elektrické aplikace M210 EU
311317 Sada pro elektrické aplikace M210 Rusko
311312 Sada pro elektrické aplikace M210 Velká Británie
311313 Sada pro elektrické aplikace M210 USA
311314 Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 EU
311318 Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 Rusko
311315 Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 Velká Británie
311316 Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 USA

Specifikace tiskárny
Specifikace
Technologie tisku Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi) 203
Rychlost tisku (mm/s) 10,00
Barevné možnosti Jednobarevný tisk
Typ etiket Kontinuální a předvysekané
Max. šířka etikety (mm) 19,05
Max. délka tisku (mm) 914,40
Doporučené denní zatížení 100
Připojení k počítači Bez připojení
Možnosti připojení Žádná
Připojení k PC Ne
Typ čárového kódu Kód 128, kód 39, datová matrice, kód QR
Kategorie symbolů Šipky, datová komunikace, elektrické, řečtina, domácí 

elektrické spotřebiče, mezinárodní, různé, varování
Fyzické vlastnosti
Šířka x délka x hloubka (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Hmotnost (kg) 0,75
Typ klávesnice ABC
Displej Jednobarevná LCD obrazovka
Nůž Jednoruční manuální spouštění

Rovný řez
S přidržením etikety

Záruka 2 roky

Tato tiskárna se dodává v kartonovém balení se stručným návodem k obsluze  
a kazetou etiket M21-750-499.

Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii  
a síťový kabel.

Sada pro elektrické aplikace: Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-
iontovou baterii, síťový kabel a kazety etiket M21-1000-427, M21-750-595-YL a M21-750-499.
Sada pro telekomunikace a datovou komunikaci: Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu 
M210, lithium-iontovou baterii, síťový kabel a kazety etiket M21-1250-427, M21-250-423 a M21-750-499.

*  Multifunkční příslušenství zahrnuje magnet, svítilnu, stojan, poutko na opasek a popruh  
na tyč. Vyžadují se 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky).

Č. výrobku Popis

110416 Adaptér AC – Evropa 220 V – M210
110417 Adaptér AC – Velká Británie 240 V – M210
110937 Adaptér AC – USA 110 V – M210
150617 Měkká ochranná taška pro přenosné tiskárny – M210
170385 Spona na opasek – M210
170420 Lithium-iontová baterie – M210
170421 Tvrdý kufřík – M210
170424 Multifunkční příslušenství – M210*
170425 Magnet – M210
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