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M210-labelprinter

Maksimal effektivitet  
og forbedret kvalitet

Nu med labels i fast størrelse og endnu flere materialer, så den kan klare selv de mest krævende 
opmærkningsjob på stedet. Med M210-labelprinteren, som har smart automatisk formatering, 
behøver du blot at isætte en labelkassette, indtaste og udskrive.

• Opdateret navn. Bedre oplevelse.  
Design, skab og udskriv uafhængigt via et intuitivt tastatur. 
Genbrug og tilpas labels, der er gemt lokalt, og opret fra bunden 
med indbyggede guider til labeldesign.

• Påfør labels én gang.  
Nu med både labels i faste størrelser og kontinuerlige labels 
i mere end 90 kassetter, fyldt til bristepunktet med pålidelige, 
gennemprøvede og specielle labelmaterialer, som sidder godt fast 
og forbliver læsbare på enhver overflade i ethvert miljø.

• Robust og brugervenlig.  
Skift hurtigt kassette med et drop-lock-udskrivningssystem i en 
letvægtsprinter på 0,7 kg, som kan klare stød og fald fra op til 
1,8 meters højde uden at få en skramme.

Efterfølgeren til BMP21-PLUS
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M210-startpakker

M210-applikationssæt
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Tilbehør

Varenr. Beskrivelse
152260 M210-labelprinter – kartonpakning
152262 M210-labelprinter – kartonpakning – Rusland

Varenr. Beskrivelse
311307 M210-printersæt EU
311310 M210-printersæt Rusland
311308 M210-printersæt Storbritannien
311309 M210-printersæt USA

Varenr. Beskrivelse
311311 M210 elektrisk sæt EU
311317 M210 elektrisk sæt Rusland
311312 M210 elektrisk sæt Storbritannien
311313 M210 elektrisk sæt USA
311314 M210 sæt til tele/datakommunikation EU
311318 M210 sæt til tele/datakommunikation Rusland
311315 M210 sæt til tele/datakommunikation Storbritannien
311316 M210 sæt til tele/datakommunikation USA

Printerspecifikationer
Specifikationer
Udskriftsteknologi Termisk overførsel
Udskriftsopløsning (dpi) 203
Udskrivningshastighed (mm/sek.) 10,00
Farvemuligheder En enkelt farve
Kontinuerlige kontra udstansede labels Kontinuerlig og udstansede
Maks. labelbredde (mm) 19,05
Maks. udskrivningslængde (mm) 914,40
Anbefalet brug pr. dag 100
Enkeltstående udskrivning 
(ikke forbundet til pc)

Enkeltstående

Forbindelsesmuligheder Ingen
Tilslutningsmuligheder til pc Nej
Stregkodetype Kode 128, Kode 39, Data Matrix, QR-kode
Symbolkategorier Pile, datakommunikation, elektrisk, græsk, elektronik 

til hjemmet, international, diverse, advarsel
Fysiske egenskaber
Bredde x højde x dybde (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Vægt (kg) 0,75
Tastaturtype ABC
Skærm Monocolour LCD-skærm
Cutter Manuelt aktiveret med én hånd

Lige beskæring
Med labelfastholdelse

Garanti 2 år

Denne printer leveres i en kartonpakning med en hurtig startvejledning  
og en M21-750-499-labelkassette.

Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-printer,  
et Li-ion-batteri og en strømledning.

Elektrisk sæt: Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-printer, et Li-ion-batteri, en 
strømledning, M21-1000-427, M21-750-595-YL og en M21-750-499-labelkassette.
Sæt til tele/datakommunikation: Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-printer, 
et Li-ion-batteri, en strømledning, M21-1250-427, M21-250-423 og en M21-750-499-labelkassette.

*  Multifunktionelt tilbehør består af magnet, lommelygte, stativ, bæltestrop og rem.  
2 AAA-batterier kræves (medfølger ikke).

Varenr. Beskrivelse

110416 AC-adapter, Europa 220 V – M210
110417 AC-adapter, Storbritannien 240 V – M210
110937 AC-adapter, USA 110 V – M210
150617 Beskyttelsestaske til bærbare printere – M210
170385 Bælteclips – M210
170420 Lithium-ion-batteripakke – M210
170421 Hård bæretaske – M210
170424 Multifunktionelt tilbehør – M210*
170425 Magnet – M210
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