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Drukarka etykiet M210

Maksymalna wydajność w połączeniu z 
najwyższą jakością

Teraz z etykietami wykrawanymi i jeszcze większym wyborem materiałów, aby sprostać 
najtrudniejszym zadaniom etykietowania w miejscu pracy. Dzięki inteligentnemu, automatycznemu 
formatowaniu w modelu M210 wystarczy włożyć kasetę z etykietami, wpisać i wydrukować.

• Zaktualizowana nazwa. Poprawiona obsługa.  
Niezależne projektowanie, tworzenie i drukowanie za pomocą 
intuicyjnej klawiatury. Możliwość ponownego wykorzystania i 
dostosowania lokalnie zapisanych etykiet oraz tworzenia ich od 
podstaw dzięki wbudowanym kreatorom projektowania etykiet.

• Raz a dobrze.  
Możesz wybierać spośród ponad 90 kaset z etykietami wykrawanymi 
lub ciągłymi, wypełnionych niezawodnymi, przetestowanymi i 
specjalistycznymi materiałami etykietowymi, które pozostają na miejscu 
i są czytelne na każdej powierzchni i w każdym środowisku.

• Odporność i łatwość obsługi.  
Szybka wymiana wkładów dzięki systemowi drop-lock-print w lekkiej, 
ważącej 0,7 kg drukarce, która bez problemu wytrzyma upadek z 
wysokości 1,8 m i wstrząsy.

Następca  
modelu BMP21-PLUS
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Drukarka etykiet M210

Zestawy startowe M210

Zestawy do różnych zastosowań M210
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Akcesoria

Nr produktu Opis
152260 Drukarka etykiet M210 - opakiowanie kartonowe
152262 Drukarka etykiet M210 - opakowanie kartonowe - Russ

Nr produktu Opis
311310 Zestaw drukarki M210 - RUSS
311307 Zestaw drukarki M210 - UE
311308 Zestaw drukarki M210 - UK
311309 Zestaw drukarki M210 - USA

Nr produktu Opis
311317 Zestaw M210 dla branży elektrycznej - Russ
311311 Zestaw M210 dla branży elektrycznej - UE
311312 Zestaw M210 dla branży elektrycznej - UK
311313 Zestaw M210 dla branży elektrycznej - USA
311318 Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - Russ
311314 Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - UE
311315 Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - UK
311316 Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - USA

Specyfikacje drukarki
Opis
Technologia druku Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi) 203
Prędkość druku (mm/s) 10,00
Kolor druku Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane Ciągłe i wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm) 19,05
Maks. długość wydruku (mm) 914,40
Zalecane użycie dziennie 100
Druk samodzielny  
(brak podłączenia do komputera)

Wolnostojące

Opcje łączności Brak
Łączność z komputerem Nie
Typ kodu kreskowego Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Kategorie symboli Strzałki, Teleinformatyka, Elektryka, grecki, Domowe  

instalacje elektryczne, Międzynarodowe, Różne, Ostrzeżenie
Właściwości
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Masa (kg) 0,75
Typ klawiatury ABC
Typ wyświetlacza Monochromatyczny ekran LCD
Obcinarka Uruchamianie ręczne jedną ręką

Proste cięcie
Z przytrzymywaniem etykiet

Gwarancja 2 lata

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem ze skróconą instrukcją obsługi oraz kasetą z etykietami.

Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, 
przewód zasilający w standardzie oraz kasetę z etykietami M21-750-499 

Zestaw dla branży elektrycznej: Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, 
przewód zasilający w standardzie oraz kasety z etykietami M21-1000-427, M21-750-595-YL i M21-750-499

*  Akcesorium wielofunkcyjne z magnesem, latarką, podstawką i zaciskiem umożliwiającym mocowanie 
przy pasku oraz na słupie. Wymagane 2 baterie AAA (do kupienia osobno).

Nr produktu Opis

110416 Zasilacz sieciowy – Europa, 220 V
110417 Zasilacz sieciowy – Wielka Brytania, 240 V
110937 Zasilacz sieciowy – USA, 110 V
150617 Ochronna torba do drukarek mobilnych - M210
170385 Zaczep do paska - M210
170420 Akumulator litowo-jonowy - M210
170421 Skrzynka - M210
170424 Akcesorium wielofunkcyjne - M210*
170425 Magnes - M210

Zestaw dla branży teleinformatycznej: Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator 
litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasety z etykietami M21-1250-427, M21-250-423 i M21-750-499
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