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Tlačiareň štítkov M211

Dizajn. Náhľad. Tlač.  
To všetko z telefónu.

Dizajn, náhľad a tlač - to všetko z telefónu. Jednoduchá a intuitívna tlačiareň štítkov M211 je 
skonštruovaná na intenzívne nasadenie do terénu na celý deň, pričom odolá pádom, otrasom 
aj nárazom.
• Jednoduchá. Bezproblémová. Intuitívna.  

Jednoducho a bez problémov dizajnujte, zobrazujte a tlačte štítky priamo na svojom smartfóne 
pomocou špičkovej aplikácie Express Labels s rýchlym pripojením k tlačiarni.

• Stačí označiť len raz.  
Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov aj s kontinuálnymi štítkami vo viac než 90 kazetách, 
plných spoľahlivých, otestovaných a špecializovaných materiálov, ktoré držia prilepené a zostávajú 
čitateľné na každom povrchu a v každom prostredí.

• Odolná a vhodná na akékoľvek pracovisko.  
Ľahká tlačiareň s hmotnosťou 0,5 kg pripravená na celodenné označovanie, s výkonnou batériou, 
s kazetami so systémom drop-lock-print a so vstavanou automatickou rezačkou. Tlačiareň odolá 
pádu z výšky až 1,8 m, tlaku predmetu s hmotnosťou až 110 kg, nárazom aj otrasom.

Začnite pracovať s mobilom a získajte viac 
možností s aplikáciou Express Labels.

Tvorba štítkov na dosah 
ťuknutia.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Tlačiareň štítkov M211

Súprava tlačiarne štítkov M211

Príslušenstvo

Technické údaje tlačiarne

Č. produktu Popis

170381 Tlačiareň M211 – EMEA

Č. produktu Popis

170390 Súprava M211 EMEA

Technické údaje

Technológia tlače Termotransferová tlač

Rozlíšenie tlače (dpi) 203

Rýchlosť tlače (mm/s) 15,24

Možnosti farebnej tlače Jednofarebná

Kontinuálne a/alebo vysekávané štítky Kontinuálne a vysekávané

Max. šírka štítka (mm) 19,05

Max. dĺžka tlače (mm) 914,40

Odporúčané používanie za deň 100

Možnosti pripojenia Bluetooth® 5 Low Energy (trieda II)

Kompatibilita so softvérom Mobilná aplikácia Express Labels*

Podporované telefóny a tablety Zariadenia Android so systémom Android 5+
Telefóny iPhone 5S alebo novšie so systémom 
iOS 10+

Typ čiarového kódu K dispozícii je viac než 20 typov čiarových 
kódov, vrátane QR a Datamatrix, pomocou 
aplikácie Express Labels.

Zabudované symboly K dispozícii je viac než 1 400 symbolov 
v 18 kategóriách v aplikácii Express Labels.

Parametre

Šírka x výška x hĺbka (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Hmotnosť (kg) 0,54

Indikátory na obrazovke LED svetelné symboly signalizujú stav 
pripojenia, úroveň nabitia batérie a chybové 
hlásenia.

Rezačka Automatická rezačka

Záruka 2 roky

Test odolnosti pri páde Odolná pádom s výšky 1,8 metra
Odolá tlaku predmetu s hmotnosťou 115 kg
Odolá otrasom vojenskej triedy (MIL-STD-810G)

Ďalšie informácie nájdete 
na adrese  
www.bradyeurope.com/M211

Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M211, náplň so 
štítkami M21-750-499, stručnú príručku, napájací kábel so zástrčkou pre EÚ, 
UK a USA, príchytku na opasok a napájací zdroj.

* Stiahnite si mobilnú aplikáciu Express Labels: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Táto tlačiareň sa dodáva v kartónovom obale spoločne s náplňou 
so štítkami M21-750-499, napájacím káblom so zástrčkou pre 
EÚ, UK a USA a stručnou príručkou.

Č. produktu Popis

170385 Príchytka na opasok – M211

170386 Tvrdé puzdro – M211

170387 Powerbanka – M211

170388 Sieťový napájací adaptér – M211, EMEA

170425 Magnet – M211
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