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Etikettskrivaren M211

Designa. Förhandsgranska. Skriv ut. 
Direkt från telefonen.

Designa, förhandsgranska och skriv ut – direkt från telefonen. Etikettskrivaren M211 är lätt att 
använda och utformad för arbetsplatsens behov med ett batteri som räcker hela dagen och 
motståndskraft mot fall, stötar och slag.

• Enkel. Lätt. Intuitiv.  
Designa, förhandsgranska och skriv ut etiketter sömlöst med den industriledande Express 
Labels-appen på din smartphone och anslut snabbt till din skrivare.

• Pålitliga etiketter.  
Nu med både utstansade storlekar och kontinuerliga etiketter i 90+ kassetter, fyllda till brädden 
med pålitliga, testade och dedikerade etikettmaterial som sitter fast och förblir läsbara på alla 
ytor och i alla miljöer.

• Fungerar på alla arbetsplatser.  
Skrivaren väger bara 0,5 kg och har ett kraftfullt batteri som räcker hela dagen, materialkassetter 
som enkelt monteras och låses på plats innan utskrift och en inbyggd automatisk klippfunktion. 
Klarar fall på upp till 1,8 m och slag och stötar motsvarande 110 kg.

Bli mobil och få fler alternativ med 
Express Labels.

Skapa etiketter snabbt 
och enkelt.
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Etikettskrivaren M211

M211 Etikettskrivarkit

Tillbehör

Skrivarspecifikationer

Artikelnr. Beskrivning

170381 M211 Skrivare – EMEA

Artikelnr. Beskrivning

170390 M211 EMEA kit

Specifikationer

Utskriftsteknik Termotransfer

Utskriftsupplösning (dpi) 203

Utskriftshastighet (mm/sek) 15,24

Färgfunktion Enfärg

Kontinuerliga eller utstansade 
etiketter

Kontinuerliga och utstansade

Max. etikettbredd (mm) 19,05

Max. utskriftslängd (mm) 914,40

Rekommenderad användning 
per dag

100

Anslutningsalternativ Bluetooth® 5 Low Energy (klass II)

Kompatibel programvara Mobilappen Express Labels*

Telefoner och läsplattor stöds Android-enheter med Android OS 5+
iPhone 5S eller nyare med iOS 10+

Streckkodstyp Över 20 streckkodstyper är tillgängliga, inklusive 
QR och Datamatrix, med appen Express Labels.

Inbyggda symboler Fler än 1 400 symboler i 18 kategorier finns 
tillgängliga i appen Express Labels.

Fysiska egenskaper

Bredd x Höjd x Djup (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Vikt (kg) 0,54

Skärmindikatorer LED-belysta symboler visar anslutningsstatus, 
laddningsnivå och felmeddelanden.

Klippfunktion Automatisk klippfunktion

Garanti 2 år

Falltest Motståndskraft mot 1,8 meter fall
Beständighet mot slag upp till 115 kg
Beständighet mot stötar enligt militär kvalitet  
(MIL-STD-810G)

Läs mer på  
www.bradyeurope.com/M211

Detta kit levereras i en hård väska med en M211 Skrivare, materialkassetten 
M21-750-499, snabbstartguide, AC-strömsladd med uttag för EU, UK och USA, 
bältesklämma och batteri.

* Ladda ner appen Express Labels: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Denna skrivare levereras i en kartong med materialkassetten M21-750-499, 
AC-strömsladd med uttag för EU, UK och USA och snabbstartguide.

Artikelnr. Beskrivning

170385 M211 Bältesklämma

170386 M211 Hård väska

170387 M211 Powerbank

170388 M211 Nätadapter EMEA

170425 M211 Magnet
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