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M211 címkenyomtató

Tervezés. Előnézet. Nyomtatás. 
Mindez a telefonjáról.

Tervezés, előnézet és nyomtatás – mindez a telefonjáról. Az egyszerű és intuitív M211 címkenyomtató  
a helyszíni feladatokhoz készült, teljesen feltöltve egész nap használható, és csepp-, ütés- és zúzásálló.

• Egyszerű. Könnyű. Intuitív.  
Tervezze meg, nézze meg és nyomtassa ki a címkéket megszokott mobiltelefonjáról zökkenőmentesen 
az iparágvezető Express Labels alkalmazással, és kapcsolódjon pillanatok alatt a nyomtatóhoz.

• Egyszeri címkézés.  
90+ előre vágott és folytonos címkét tartalmazó kazetta, színültig töltve megbízható, tesztelt 
és adott célra tervezett címkeanyaggal, amelyek minden felületen és minden környezetben 
a helyükön maradnak és jól olvashatók.

• Minden munkahelyen túlél és terjeszkedik.  
Egész nap címkézhet ezzel a könnyű, mindössze 0,5 kg-os nyomtatóval, az erős akkumulátorral, 
az egyszerűen behelyezhető címkekazettákkal és a beépített automata vágóval. 
Túléli az 1,8 méterről való leesést, a 110 kg okozta összezúzást és az ütéseket.

Váltson mobil használatra, és érjen el több 
beállítást az Express Labels alkalmazással.

Címkekészítés egy 
koppintásnyira.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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M211 címkenyomtató

M211 címkenyomtató készlet

Tartozékok

Nyomtató műszaki adatok

Cikkszám Megnevezés

170381 M211 nyomtató – EMEA

Cikkszám Megnevezés

170390 M211 EMEA készlet

Specifikációk

Nyomtatási technológia Hőnyomtatás

Nyomtatási felbontás (dpi) 203

Nyomtatási sebesség (mm/mp) 15,24

Színnyomtatási képesség Egyszínű

Folytonos, illetve méretre vágott címkék Összefüggő és méretre vágott

Max. címkeszélesség (mm) 19,05

Legnagyobb nyomtatási hosszúság (mm) 914,40

Javasolt napi címkeszám 100

Csatlakozási lehetőségek Bluetooth® 5 Low Energy (class II)

Szoftverkompatibilitás Express Labels mobilalkalmazás*

Telefonok és táblagépek támogatása Android-eszközök Android OS 5+ rendszerrel
iPhone 5S vagy újabb iOS 10+ rendszerrel

Vonalkód típusa Több mint 20 vonalkódtípus – köztük 
QR és Datamatrix – érhető el az Express 
Labels alkalmazásban.

Beépített szimbólumok 18 kategóriában több mint 1400 szimbólum 
érhető el az Express Labels alkalmazásban.

Fizikai jellemzők

Szélesség x Magasság x Mélység (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Tömeg (kg) 0,54

Képernyőn megjelenő jelzések LED-fény szimbólumok jelzik a kapcsolat 
állapotát, az akkumulátor töltöttségét és 
a hibaüzeneteket.

Vágó Automata vágó

Jótállás 2 év

Ejtésteszt Kibírja az 1,8 méterről való leejtést
Kibírja a 115 kg-os összezúzást
Kibírja a katonai specifikációknak 
megfelelő ütéseket (MIL-STD-810G)

Tudjon meg többet:  
www.bradyeurope.com/M211

Ez a készlet keményfalú táskában kapható, amiben az M211 nyomtató,  
M21-750-499 címkekazetta, Gyors kezelői útmutató, EU, UK és US dugvillákkal 
ellátott váltakozó áramú tápkábel, övcsipesz és akkucsomag található.

* Töltse le az Express Labels mobilalkalmazást: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Ez a nyomtató kartondobozban kapható, amiben M21-750-499 címkekazetta, 
EU, UK és US dugvillákkal ellátott váltakozó áramú tápkábel, és Gyors kezelői 
útmutató található.

Cikkszám Megnevezés

170385 M211 övcsipesz

170386 M211 keményfalú táska

170387 M211 akkucsomag

170388 M211 váltakozó áramú adapter, EMEA

170425 M211 mágnes
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