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Drukarka etykiet M211

Projektuj. Przeglądaj. Drukuj. A to wszystko 
na telefonie.

Projektuj, przeglądaj i drukuj - za pomocą telefonu. Prosta i intuicyjna drukarka M211 sprawdzi 
się w każdym miejscu pracy - na pełnym naładowaniu działa cały dzień i jest odporna na upadki, 
wstrząsy oraz uderzenia.

• Prosta. Łatwa w obsłudze. Intuicyjna.  
Teraz możesz łatwo projektować, przeglądać i drukować etykiety za pomocą wiodącej w branży 
aplikacji Express Labels na swoim smartfonie i błyskawicznie łączyć się z drukarką.

• Raz a dobrze.  
Możesz wybierać spośród ponad 90 kaset z etykietami ciętymi lub ciągłymi, wypełnionych 
niezawodnymi, przetestowanymi i specjalistycznymi materiałami etykietowymi, które pozostają 
na miejscu i są czytelne na każdej powierzchni i w każdym środowisku.

• Doskonałe rozwiązanie w każdym miejscu pracy.  
Możesz drukować etykiety przez cały dzień dzięki lekkiej drukarce o wadze 0,5 kg, wydajnemu 
akumulatorowi, kasetom z etykietami „drop-lock-print i wbudowanej automatycznej obcinarce. 
Wytrzymuje upadki z wysokości do 1,8 m, zgniecenia o masie 110 kg i wstrząsy.

Korzystaj z urządzeń mobilnych i zyskaj więcej 
możliwości dzięki aplikacji Express Labels.

Twórz etykiety kilkoma 
kliknięciami.

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

https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Drukarka etykiet M211

Zestaw M211

Akcesoria

Specyfikacje drukarki

Nr produktu Opis

170381 Drukarka M211 - EMEA

Nr produktu Opis

170390 Zestaw M211 EMEA

Opis

Technologia druku Termotransfer

Rozdzielczość druku (dpi) 203

Prędkość druku (mm/s) 15,24

Kolor druku Monochromatyczny

Etykiety ciągłe czy wykrawane Ciągłe i wykrawane

Maksymalna szerokość etykiety (mm) 19,05

Maks. długość wydruku (mm) 914,40

Zalecane użycie dziennie 100

Opcje łączności Bluetooth® 5 Low Energy (klasa II)

Obsługiwane oprogramowanie Aplikację Express Labels*

Obsługiwane telefony i tablety Urządzenia z systemem Android 5 i nowszymi 
wersjami
iPhone 5S lub nowszy z systemem iOS 10 i nowszymi 
wersjami

Typ kodu kreskowego Ponad 20 typów kodów kreskowych, w tym QR i 
Datamatrix, dostępnych za pośrednictwem aplikacji 
Express Labels.

Wbudowane symbole Ponad 1400 symboli w 18 kategoriach dostępnych w 
aplikacji Express Labels.

Właściwości

Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Masa (kg) 0,54

Wskaźniki na ekranie Wskaźniki LED informują o statusie połączenia, stanie 
baterii i błędach.

Obcinarka Automatyczna obcinarka

Gwarancja 2 lata

Test upadku Odporny na upadek z 1,8 metra
Odporny na zgniecenia 115 kg
Odporny na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G)

Więcej informacji można 
znaleźć pod adresem  
www.bradyeurope.com/M211

Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M211, kasetę z etykietami M21-750-499, 
skróconą instrukcję obsługi, przewód zasilający z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i 
amerykańskim, zaczep do paska i powerbank.

* Aplikację Express Labels można pobrać na stronie: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem z kasetą z etykietami M21-750-499, przewodem zasilającym 
z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i amerykańskim oraz skróconą instrukcją obsługi.

Nr produktu Opis

170385 Zaczep do paska M211

170386 Skrzynka do drukarki M211

170387 Powerbank do drukarki M211

170388 Zasilacz na prąd zmienny EMEA do drukarki M211

170425 Magnes M211
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