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Tlačiareň štítkov M210Tlačiareň štítkov M210

Maximálna efektivita Maximálna efektivita 
s vylepšenou kvalitous vylepšenou kvalitou

Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov a ešte vyšším počtom materiálov aj na tie 
najnáročnejšie úlohy označovania priamo v teréne. S inteligentným automatickým formátovaním 
tlačiarne štítkov M210 vám stačí vložiť kazetu s materiálom, zadať údaje na štítok a tlačiť.

• Aktualizovaný názov. Vyšší výkon.  
Dizajnujte, tvorte a tlačte nezávisle pomocou intuitívnej klávesnice. 
Používajte opakovane alebo upravujte uložené štítky, prípadne 
ich tvorte nanovo pomocou integrovaných sprievodcov dizajnom 
štítkov.

• Stačí označiť len raz.  
Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov aj s kontinuálnymi 
štítkami vo viac než 90 kazetách, plných spoľahlivých, 
otestovaných a špecializovaných materiálov, ktoré držia prilepené 
a zostávajú čitateľné na každom povrchu a v každom prostredí.

• Odolná a bezproblémová.  
Rýchla výmena kaziet so systémom drop-lock-print v ľahkej 
tlačiarni s hmotnosťou 0,7 kg, ktorá bez zaváhania odolá nárazom 
aj pádu z výšku 1,8 m.

následníčka tlačiarne následníčka tlačiarne 
BMP21-PLUSBMP21-PLUS
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Tlačiareň štítkov M210

Štartovacie súpravy M210

Aplikačné súpravy M210
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Príslušenstvo

Č. produktu Popis
152260 Tlačiareň štítkov M210 – kartónový obal
152262 Tlačiareň štítkov M210 – kartónový obal – Rusko

Č. produktu Popis
311307 Štartovacia súprava M210, EÚ
311310 Štartovacia súprava M210, RUSKO
311308 Štartovacia súprava M210, UK
311309 Štartovacia súprava M210, USA

Č. produktu Popis
311311 Súprava na elektroinštalácie pre M210, EÚ
311317 Súprava na elektroinštalácie pre M210, Rusko
311312 Súprava na elektroinštalácie pre M210, UK
311313 Súprava na elektroinštalácie pre M210, USA
311314 Súprava na tele/datakom pre M210, EÚ
311318 Súprava na tele/datakom pre M210, Rusko
311315 Súprava na tele/datakom pre M210, UK
311316 Súprava na tele/datakom pre M210, USA

Technické údaje tlačiarne
Technické údaje
Technológia tlače Termotransferová tlač
Rozlíšenie tlače (dpi) 203
Rýchlosť tlače (mm/s) 10,00
Možnosti farebnej tlače Jednofarebná
Kontinuálne / vysekávané štítky Kontinuálne a vysekávané
Max. šírka štítka (mm) 19,05
Max. dĺžka tlače (mm) 914,40
Odporúčané používanie za deň 100
Samostatná tlač (bez počítača) Samostatné použitie
Možnosti pripojenia Žiadne
Pripojenie k počítaču Nie
Typ čiarového kódu Code 128, Code 39, Data Matrix, QR kód
Kategórie symbolov Šípky, datakom, elektroinštalácia, grécka abeceda, 

domáce elektroinštalácie, medzinárodné, rôzne, výstrahy
Parametre
Šírka x výška x hĺbka (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Hmotnosť (kg) 0,75
Typ klávesnice ABC
Displej Jednofarebná LCD obrazovka
Rezačka Jednoručná, manuálna aktivácia

Priamy rez
S podržaním štítka

Záruka 2 roky

Táto tlačiareň sa dodáva v kartónovom obale spoločne so stručnou príručkou a náplňou  
so štítkami M21-750-499.

Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu 
a napájací kábel.

Súprava na elektroinštalácie: Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-
iónovú batériu, napájací kábel a kazety so štítkami M21-1000-427, M21-750-595-YL a M21-750-499.
Súprava na tele/datakom: Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú 
batériu, napájací kábel a kazety so štítkami M21-1250-427, M21-250-423 a M21-750-499.

*  Multifunkčné príslušenstvo obsahuje magnet, svetlo, stojan, príchytku na opasok a popruh 
na uchytenie. Vyžadujú sa 2 batérie veľkosti AAA (nie sú súčasťou dodávky).

Č. produktu Popis

110416 Napájací adaptér pre M210 pre Európu, 220 V
110417 Napájací adaptér pre M210 pre UK, 240 V
110937 Napájací adaptér pre M210 pre USA, 110 V
150617 Ochranná ľahká taška na prenosné tlačiarne – M210
170385 Príchytka na opasok – M210
170420 Lítium-iónová batéria – M210
170421 Tvrdé puzdro – M210
170424 Multifunkčné príslušenstvo – M210*
170425 Magnet – M210
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