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Impressora de etiquetas M210

À máxima eficiência junta-se 
a qualidade melhorada

Agora com etiquetas de tamanho predefinido e ainda mais materiais para levar a cabo os trabalhos 
de etiquetagem mais duros no local. Com a tecnologia de formatação inteligente da impressora de 
etiquetas M210, tudo o que precisa de fazer é colocar um cartucho de etiquetas, escrever e imprimir.

• Nome atualizado. Experiência elevada.  
Conceba, crie e imprima de forma independente através de 
um teclado intuitivo. Reutilize e adapte etiquetas guardadas 
localmente e crie do zero com assistentes de criação de etiquetas 
integrados.

• Etiquete uma vez.  
Agora com etiquetas de tamanho predefinido e contínuas em 
mais de 90 cartuchos, cheios de materiais para etiquetas fiáveis, 
testados e específicos que permanecem fixos e legíveis em todas 
as superfícies e em qualquer ambiente.

• Resistente e acessível.  
Troca rápida de cartuchos com um sistema de instalação fácil e 
rápida numa impressora leve de 0,7 kg que resiste a uma queda 
de 1,8 m e choques sem problema.

Sucessor da BMP21-PLUS
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Acessórios

N.º do artigo Descrição
152260 Impressora de etiquetas M210 - embalagem de cartão
152262 Impressora de etiquetas M210 - embalagem de cartão - Rússia

N.º do artigo Descrição
311307 Kit de impressora M210 UE
311310 Kit de impressora M210 Rússia
311308 Kit de impressora M210 Reino Unido
311309 Kit de impressora M210 EUA

N.º do artigo Descrição
311311 Kit elétrico M210 UE
311317 Kit elétrico M210 Rússia
311312 Kit elétrico M210 Reino Unido
311313 Kit elétrico M210 EUA
311314 Kit TeleDatacom M210 UE
311318 Kit TeleDatacom M210 Rússia
311315 Kit TeleDatacom M210 Reino Unido
311316 Kit TeleDatacom M210 EUA

Especificações da impressora
Especificações
Tecnologia de impressão Transferência térmica
Resolução de impressão (dpi) 203
Velocidade de impressão (mm/s) 10,00
Funcionalidade de cor Monocolor
Etiquetas contínuas ou de corte por molde Contínuas e de corte por molde
Largura máx. da etiqueta (mm) 19,05
Comprimento máx. da etiqueta (mm) 914,40
Utilização diária recomendada 100
Impressão autónoma (sem utilizar um PC) Autónoma
Opções de conectividade Nenhumas
Conectividade com PC Não
Tipo de código de barras Código 128, código 39, matriz de dados, 

código QR
Categorias de símbolos Setas, datacom, elétricos, gregos, elétricos 

domésticos, internacionais, diversos, aviso
Propriedades físicas
Largura x altura x profundidade (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg) 0,75
Tipo de teclado ABC
Ecrã Ecrã LCD monocolor
Cortador Atuação manual de uma mão

Corte reto
Com retenção de etiqueta

Garantia 2 anos

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um Guia de início rápido e um cartucho de etiquetas 
M21-750-499.

Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio e um cabo de alimentação.

Kit elétrico: Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de 
alimentação e cartuchos de etiquetas M21-1000-427, M21-750-595-YL e M21-750-499.
Kit TeleDatacom: Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo 
de alimentação e cartuchos de etiquetas M21-1250-427, M21-250-423 e M21-750-499.

*  O acessório multifuncional consiste num íman, lanterna, suporte, laço de correia e correia de poste. 2 pilhas AAA 
necessárias (não incluídas).

N.º do artigo Descrição

110416 Adaptador de CA, Europa 220 V - M210
110417 Adaptador de CA, Reino Unido 240 V - M210
110937 Adaptador de CA, EUA 110 V - M210
150617 Bolsa protetora para impressoras portáteis - M210
170385 Gancho para cinto - M210
170420 Bateria de iões de lítio - M210
170421 Caixa rígida - M210
170424 Acessório multifuncional - M210*
170425 Acessório magnético - M210
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