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Impressora de etiquetas M211

Conceba. Pré-visualize. Imprima. 
Tudo a partir do seu telemóvel.

Conceba, pré-visualize e imprima - tudo a partir do seu telemóvel. Simples e intuitiva, a impressora 
de etiquetas M211 foi concebida para o local de trabalho, sendo que funciona o dia todo com 
uma carga completa e resiste a quedas, choques e esmagamentos.

• Simples. Fácil. Intuitiva.  
Conceba, pré-visualize e imprima etiquetas de forma harmoniosa a partir da aplicação líder da 
indústria, Etiquetas Expresso Brady, no seu smartphone familiar e ligue-se rapidamente à sua 
impressora.

• Etiquete uma vez.  
Agora com etiquetas de tamanho predefinido e contínuas em mais de 90 cartuchos, cheios 
de materiais fiáveis, testados e específicos para etiquetas que permanecem fixos e legíveis em 
todas as superfícies e em qualquer ambiente.

• Sobrevive e prospera em qualquer local de trabalho.  
Pronto para etiquetar o dia inteiro com uma impressora leve de 0,5 kg, uma bateria potente, 
cartuchos de etiquetas de instalação fácil e rápida e um cortador automático integrado. 
Sobrevive a quedas de até 1,8 m, esmagamentos de 110 kg e choques.

Opte pela mobilidade e obtenha mais opções 
com a aplicação Etiquetas Expresso Brady.

Criação de etiquetas 
apenas com um toque.

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

https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Impressora de etiquetas M211

Kit de impressora de etiquetas M211

Acessórios

Especificações da impressora
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170390 Kit M211 EMEA

Especificações

Tecnologia de impressão Transferência térmica

Resolução de impressão (dpi) 203

Velocidade de impressão (mm/s) 15,24

Funcionalidade de cor Monocolor

Etiquetas contínuas ou de corte por 
molde

Contínuas e de corte por molde

Largura máx. da etiqueta (mm) 19,05

Comprimento máx. de impressão (mm) 914,40

Utilização diária recomendada 100

Opções de conectividade Bluetooth® 5 de baixa energia (classe II)

Compatibilidade do software Aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady*

Telemóveis e tablets suportados Dispositivos Android com Android OS 5+ 
iPhone 5S ou mais recentes com iOS 10+

Tipo de código de barras Mais de 20 códigos de barras disponíveis, 
incluindo QR e Datamatrix, utilizando a 
aplicação Etiquetas Expresso Brady.

Símbolos integrados Mais de 1400 símbolos nas 18 categorias 
disponíveis na aplicação Etiquetas 
Expresso Brady.

Propriedades físicas

Largura x altura x profundidade (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Peso (kg) 0,54

Indicadores no ecrã Os símbolos de luz LED apresentam o 
estado de ligação, o indicador da bateria 
e mensagens de erro.

Cortador Cortador automático

Garantia 2 anos

Teste de queda Resistente a quedas de 1,8 metros
Resistente a esmagamentos de 115 kg
Resistente a choques de qualidade militar 
(MIL-STD-810G)

Saiba mais em  
www.bradyeurope.com/M211

Este kit é expedido numa caixa rígida com uma impressora M211, um cartucho de 
etiquetas M21-750-499, um guia de início rápido, um cabo de alimentação CA com 
tomadas da UE, Reino Unido e EUA, um gancho para cinto e uma fonte de alimentação.

*  Transfira a aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady:  
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um cartucho de etiquetas 
M21-750-499, um cabo de alimentação CA com tomadas da UE, Reino Unido e EUA e 
um guia de início rápido.
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