
Další informace najdete na stránkách www.bradyeurope.com/M211

Tiskárna etiket M211
Návrh. Náhled. Tisk. Vše z vašeho telefonu.

Návrh, náhled a tisk – vše z vašeho telefonu. Jednoduchá a intuitivní tiskárna etiket M211 je určena 
pro práci v terénu po celý den s plným nabitím a zároveň je odolná vůči pádům, otřesům a nárazům.

• Jednoduchá. Snadno použitelná. Intuitivní.  
Navrhujte, nahlížejte a tiskněte etikety snadno z jedné z předních průmyslových aplikací Express 
Labels na vlastním chytrém telefonu a rychle se připojujte ke své tiskárně.

• Odolné materiály.  
K dispozici je více jak 90 různých kazet etiket z kontinuálních i předvysekaných materiálů, 
naplněných až po okraj spolehlivými, odzkoušenými a speciálně určenými materiály etiket, 
které zůstávají přilepené a čitelné na každém povrchu a v jakémkoli prostředí.

• Odolná a úspěšná na všech pracovištích.  
Buďte připraveni ke značení po celý den díky lehké tiskárně o hmotnosti 0,5 kg, silné baterii, 
kazetám s etiketami se systémem „vlož-zajisti-vytiskni“ a vestavěnému automatickému noži. 
Odolná vůči pádům z výšky až 1,8 m, nárazům do 110 kg a otřesům.

Vsaďte na mobilitu a získejte více 
možností díky aplikaci Express Labels.

Vytváření etiket pouhým 
klepnutím.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Tiskárna etiket M211

Sada tiskárny etiket M211

Příslušenství

Specifikace tiskárny

Č. výrobku Popis

170381 Tiskárna M211 – EMEA

Č. výrobku Popis

170390 Sada M211 EMEA

Specifikace

Technologie tisku Termální přenos

Rozlišení tisku (dpi) 203

Rychlost tisku (mm/s) 15,24

Barevné možnosti Jednobarevný tisk

Typ etiket Kontinuální a předvysekané

Max. šířka etikety (mm) 19,05

Max. délka tisku (mm) 914,40

Doporučené denní zatížení 100

Možnosti připojení Bluetooth® 5 Low Energy (třída II)

Softwarová kompatibilita Mobilní aplikace Express Labels*

Podpora telefonů a tabletů Zařízení Android s operačním systémem Android 5+
iPhone 5S nebo novější s operačním systémem 
iOS 10+

Typ čárového kódu K dispozici více než 20 typů čárových kódů, včetně 
kódů QR a Datamatrix, prostřednictvím aplikace 
Express Labels.

Integrované symboly K dispozici více než 1400 symbolů v 18 kategoriích 
v aplikaci Express Labels.

Fyzické vlastnosti

Šířka x délka x hloubka (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Hmotnost (kg) 0,54

Indikátory na obrazovce Symboly s LED kontrolkami udávají stav připojení, 
nabití baterie a chybové zprávy

Nůž Automatický nůž

Záruka 2 roky

Pádová zkouška Odolná vůči pádům z výšky až 1,8 metru
Odolná vůči nárazům břemenem o hmotnosti 
do 115 kg
Odolná vůči otřesům podle vojenské normy  
(MIL-STD-810G)

Další informace najdete 
na stránkách  
www.bradyeurope.com/M211

Tato tiskárna se dodává ve tvrdém kufříku s tiskárnou M211, kazetou etiket 
M21-750-499, se stručným návodem k obsluze, síťovým kabelem pro střídavý proud 
se zástrčkami pro EU, Velkou Británii a USA, sponou na opasek a externí powerbankou.

* Stáhněte si mobilní aplikaci Express Labels: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Tato tiskárna se dodává v kartonovém balení s kazetou etiket M21-750-499, 
napájecím kabelem pro střídavý proud se zástrčkami pro EU, Velkou Británii 
a USA a se stručným návodem k obsluze.

Č. výrobku Popis

170385 Spona na opasek M211

170386 Tvrdý kufřík M211

170387 Powerbanka pro M211

170388 Síťový adaptér pro střídavý proud M211 EMEA

170425 Magnet M211
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