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M211-labelprinter

Design. Forhåndsvisning. Udskrivning. 
Alt sammen direkte fra din telefon.

Design, forhåndsvisning og udskrivning – alt sammen direkte fra din telefon. Den enkle og 
intuitive M211-labelprinter er bygget til arbejdspladsen, kan køre hele dagen på en fuld opladning 
og kan modstå fald, stød og tryk.

• Enkel. Nem. Intuitiv.  
Design, forhåndsvis og udskriv problemfrit labels fra den brancheførende app Ekspreslabels 
på din velkendte smartphone, og opret hurtigt forbindelse til din printer.

• Påfør labels én gang.  
Nu med både labels i faste størrelser og kontinuerlige labels i mere end 90 kassetter, fyldt til 
bristepunktet med pålidelige, gennemprøvede og specielle labelmaterialer, som sidder godt 
fast og forbliver læsbare på enhver overflade i ethvert miljø.

• Forbliver frisk og effektiv på enhver arbejdsplads.  
Klar til at udskrive labels hele dagen med en 0,5 kg letvægtsprinter, et stærkt batteri, 
kassetter lige til at sætte i og en integreret automatisk cutter. Overlever fald fra op til 
1,8 meters højde, tryk på 110 kg og stød.

Bliv mobil, og få flere muligheder med 
Ekspreslabels.

Labeloprettelse med få tryk.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Tilbehør

Printerspecifikationer

Varenr. Beskrivelse

170381 M211-printer – EMEA

Varenr. Beskrivelse

170390 M211 EMEA-sæt

Specifikationer

Udskriftsteknologi Termisk overførsel

Udskriftsopløsning (dpi) 203

Udskrivningshastighed (mm/sek.) 15,24

Farvemuligheder En enkelt farve

Kontinuerlige kontra udstansede 
labels

Kontinuerlig og udstansede

Maks. labelbredde (mm) 19,05

Maks. udskrivningslængde (mm) 914,40

Anbefalet brug pr. dag 100

Forbindelsesmuligheder Bluetooth® 5 Low Energy (klasse II)

Softwarekompatibilitet Mobilappen Ekspreslabels*

Understøttede mobiltelefoner 
og tablets

Android-enheder med Android OS 5+
iPhone 5S eller nyere med iOS 10+

Stregkodetype Mere end 20 stregkodetyper er tilgængelige, 
inklusive QR og Datamatrix, med appen 
Ekspreslabels.

Integrerede symboler Mere end 1.400 symboler i 18 kategorier er 
tilgængelige i appen Ekspreslabels.

Fysiske egenskaber

Bredde x højde x dybde (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Vægt (kg) 0,54

Skærmindikatorer LED-indikatorer viser forbindelsesstatus, batterimåler 
og fejlmeddelelser.

Cutter Automatisk cutter

Garanti 2 år

Faldtest Kan modstå fald på op til 1,8 meter
Kan modstå tryk på op til 115 kg
Kan modstå stød i henhold til militær standard 
(MIL-STD-810G)
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Dette printersæt leveres i en hård bæretaske med en M211-printer, 
M21-750-499-labelkassette, en hurtig startvejledning, AC-strømledning med 
europæisk, britisk og amerikansk stik, bælteclips og strømforsyningsenhed.

* Download mobilappen Ekspreslabels: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Denne printer leveres i en kartonpakning med en M21-750-499-labelkassette, 
AC-strømledning med europæisk, britisk og amerikansk stik samt en hurtig 
startvejledning.
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170385 M211 bælteclips

170386 M211 hård bæretaske

170387 M211 powerbank

170388 M211 AC-adapter til stikkontakt EMEA

170425 M211 magnet
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