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M210 címkenyomtató

A magasabb minőségnek megfelelő A magasabb minőségnek megfelelő 
maximális hatékonyságmaximális hatékonyság

Most előre méretezett címkékkel és még több anyaggal, hogy a legnehezebb helyszíni címkézési 
feladat is könnyen megoldható legyen. Az M210 címkenyomtató intelligens automatikus 
formázásának köszönhetően csak annyit kell tennie, hogy bedob egy címkekazettát, megírja a 
szöveget, és már nyomtathat is.

• Új név. Nagyobb felhasználói élmény.  
Tervezzen, alkosson és nyomtasson szabadon az intuitív 
billentyűzettel. Használja fel újra vagy alakítsa át a helyi mentésű 
címkéket, vagy kezdje az integrált címketervező varázslókkal.

• Egyszeri címkézés.  
90+ előre vágott és folytonos címkét tartalmazó kazetta, színültig 
töltve megbízható, tesztelt és adott célra tervezett címkeanyaggal, 
amelyek minden felületen és minden környezetben a helyükön 
maradnak és jól olvashatók.

• Strapabíró és könnyen használható.  
Gyorsan válthat kazettát a behelyez-rögzít-nyomtat rendszerrel 
ebben a könnyű, mindössze 0,7 kg-os nyomtatóban, amely 
az 1,8 méterről való leesést és az ütéseket is szemrebbenés 
nélkül elviseli.

A BMP21-PLUS utódja
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Tartozékok

Cikkszám Megnevezés

152260 M210 címkenyomtató – kartondoboz
152262 M210 címkenyomtató – kartondoboz – Oroszország

Cikkszám Megnevezés

311307 M210 nyomtatókészlet – Európai Unió
311310 M210 nyomtatókészlet – Oroszország
311308 M210 nyomtatókészlet – Egyesült Királyság
311309 M210 nyomtatókészlet – Egyesült Államok

Cikkszám Megnevezés

311311 M210 elektromos készlet – Európai Unió
311317 M210 elektromos készlet – Oroszország
311312 M210 elektromos készlet – Egyesült Királyság
311313 M210 elektromos készlet – Egyesült Államok
311314 M210 telekommunikációs készlet – Európai Unió
311318 M210 telekommunikációs készlet – Oroszország
311315 M210 telekommunikációs készlet – Egyesült Királyság
311316 M210 telekommunikációs készlet – Egyesült Államok

Nyomtató műszaki adatok
Specifikációk

Nyomtatási technológia Hőnyomtatás
Nyomtatási felbontás (dpi) 203
Nyomtatási sebesség (mm/mp) 10,00
Színnyomtatási képesség Egyszínű
Folytonos, illetve méretre vágott címkék Összefüggő és méretre vágott

Max. címkeszélesség (mm) 19,05
Legnagyobb nyomtatási hosszúság (mm) 914,40
Javasolt napi címkeszám 100
Önálló nyomtatás 
(számítógépről leválasztva)

Különálló felhasználás

Csatlakozási lehetőségek Nincs
Számítógép-csatlakozás Nem
Vonalkód típusa Code 128, Code 39, Data Matrix, QR-kód
Szimbólumkategóriák Nyilak, telekommunikáció, elektromos, görög, otthoni 

elektromos, nemzetközi, egyéb, figyelmeztetés
Fizikai jellemzők

Szélesség x Magasság x Mélység (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Tömeg (kg) 0,75
Billentyűzet típusa ABC
Kijelző Egyszínű LCD-képernyő
Vágó Egykezes, kézi aktiválás

Egyenes vágás
Címkemegőrzővel

Jótállás 2 év

Ez a nyomtató kartondobozban kapható, amiben a Gyors kezelői útmutató mellett egy  
M21-750-499 címkekazetta is megtalálható.

Ez a készlet kemény tokban kapható, amely az M210 nyomtatót, lítiumion-akkumulátort  
és tápkábel tartalmazza.

Elektromos készlet: Ez a készlet kemény tokban kapható, amely az M210 nyomtatót, lítiumion-akkumulátort, 
tápkábelt, az M21-1000-427, M21-750-595-YL és M21-750-499 címkekazettákat tartalmazza.
Adatkommunikációs készlet: Ez a készlet kemény tokban kapható, amely az M210 nyomtatót, lítiumion-
akkumulátort, tápkábelt, az M21-1250-427, M21-250-423 és M21-750-499 címkekazettákat tartalmazza.

*  A többfunkciós kiegészítőben mágnes, zseblámpa, állvány, övreakasztó hurok  
és asztali támasz található. 2 AAA elem szükséges (nincsenek mellékelve).

Cikkszám Megnevezés

110416 Váltakozó áramú adapter, Európa, 220 V – M210
110417 Váltakozó áramú adapter, Egyesült Királyság, 240 V – M210
110937 Váltakozó áramú adapter, Egyesült Államok, 110 V – M210
150617 Védőtok hordozható nyomtatókhoz – M210
170385 Övcsipesz – M210
170420 Lítiumion-akkumulátor – M210
170421 Kemény tok – M210
170424 Többfunkciós kiegészítő – M210*
170425 Mágnes – M210
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