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Drukarka mobilna BradyPrinter M611 otwiera nowy etap ewolucji rozwiązań na potrzeby 
identyfikacji. Sprawne projektowanie w terenie nawet najbardziej skomplikowanych etykiet 
tylko przy użyciu smartfona i darmowej aplikacji Etykiety ekspresowe marki Brady oraz druk 
na drukarce mobilnej M611 z wykorzystaniem niezawodnych materiałów etykietowych klasy 
przemysłowej. 

Projektowanie skomplikowanych etykiet w terenie przy użyciu telefonu
Dzięki zainstalowaniu naszej aplikacji Etykiety ekspresowe możesz projektować nawet 
najbardziej skomplikowane etykiety z kodami 1D, 2D i kodami kreskowymi oraz etykiety 
seryjne, korzystając z obszernej biblioteki obrazów i możliwości wstawienia tekstu, sygnatury 
czasu, a nawet danych z chmury. Aplikacja Etykiety ekspresowe oferuje najbardziej 
kompleksowe opcje projektowania etykiet i możliwość obsługi z dowolnego smartfona, 
a także ma kreator projektowania, co pozwala szybko przygotować konkretne etykiety.

Mobilna drukarka etykiet 
BradyPrinter M611
Dołącz do ewolucji w dziedzinie 
inteligentnej identyfikacji

Dostęp z dowolnego miejsca

Druk niezawodnych etykiet

Obejrzyj nasze filmy instruktażowe 
i przekonaj się, jak łatwo można 
projektować i drukować etykiety: 
www.bradyeurope.com/M611

www.bradyeurope.com/M611

Projekty etykiet można wysyłać przez zainstalowaną na smartfonie aplikację Etykiety 
ekspresowe przy użyciu łącza wi-fi lub Bluetooth do natychmiastowego wydruku na drukarce 
BradyPrinter M611. Etykiety można także wysyłać na komputery w biurze i odbierać je 
z nich, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem projektować etykiet na nowo. Wystarczy 
skorzystać z istniejących projektów, zmodyfikować je i używać zasobów bez konieczności 
przechodzenia z biura do zakładu i odwrotnie. Etykiety zaprojektowane przy użyciu dowolnej 
aplikacji pakietu Brady Workstation można obsługiwać aplikacją Etykiety ekspresowe 
dołączoną do drukarki BradyPrinter M611.

Drukarka mobilna BradyPrinter M611 jest kompatybilna z szeroką gamą oferowanych 
przez nas niezawodnych materiałów etykietowych klasy przemysłowej. Wytrzymują one 
działanie wysokich temperatur, ognia, chemikaliów, rozpuszczalników, paliw, wilgoci i kurzu, 
nie odpadają od podłoża i zachowują czytelność nawet w ekstremalnych warunkach. 
Oferowane przez nas rodzaje profesjonalnych etykiet obejmują etykiety owijane wokół 
przewodów, etykiety samolaminujące, etykiety do flag, zawieszki i różnego typu etykiety do 
komponentów, np. etykiety wypukłe o parametrach tabliczek znamionowych.

Wypróbuj aplikację za darmo, aby przekonać się 
do naszych rozwiązań:

Apple App Store Google Play 



Specyfikacje drukarki
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DRUKARKA
Opis Drukarka etykiet M611

Zawartość Ta drukarka wysyłana jest w kartonie w zestawie z przewodem USB, 
instrukcją szybkiego uruchamiania, przewodem zasilania, pamięcią 
USB z informacjami o produkcie i sterownikiem Windows, paskiem, 
oprogramowaniem Brady Workstation Suite, rolką PTL-97-488 
i taśmą M61-R4310

Zastosowanie Oznaczenia przewodów i kabli, identyfikacja ogólna i przemysłowa, 
identyfikacja środków trwałych, identyfikacja listew zaciskowych, 
identyfikacja w telekomunikacji i informatyce, tabliczki znamionowe, 
identyfikacja paneli krosowniczych, oznaczenia elementów 
elektrycznych, oznaczenia laboratoryjne, oznaczenia tablic 
sterowania i ich elementów, identyfikacja płytek drukowanych 
i komponentów

Prędkość druku (mm/s) 33,8

Pamięć wewnętrzna 256 MB Flash; 512 MB RAM

Obcinarka Automatyczna obcinarka

Typ klawiatury Brak

Kolor druku Monochromatyczny

Obsługa języków Angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, hiszpański, 
holenderski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, norweski 
(bokmål), polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, słoweński, 
szwedzki, turecki, węgierski, włoski

Mobilność Tak

Masa (kg) 1,6

Wymiary: szer. × gł. × dł. (mm) 113 x 279 x 115

Test odporności na upadki Do 1,2 m

Temperatura robocza Od 5°C do 40°C

Wilgotność podczas pracy 10%–90% (bez kondensacji)

Kalibracja Automatycznie dzięki Smart Cell

Gwarancja 2 lata

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI
Kompatybilne materiały Ponad 800 standardowych części: taśmy ciągłe, rolki do etykiet 

ciętych i zbiorczych, etykiety i taśmy na indywidualne zamówienie.

Kompatybilne nośniki BM71-(zbiorcze), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, 
PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(zbiorcze), BM61D-, BM61C-, BM61E-, 
PTLEP-

Format Taśma barwiąca i taśma do zadruku osobno, podobnie rolki zbiorcze

Etykiety ciągłe a wykrawane Etykiety ciągłe i wykrawane

Etykiety niestandardowe Tak

Komórka inteligentna Tak

Wymiary etykiet Różne wielkości od 6,4 mm do 50,8 mm

Maksymalna szerokość etykiety 
(mm)

50,80

Minimalna szerokość etykiety 
(mm)

6,4

Minimalna wysokość etykiety 
(mm)

5,99

Maksymalna szerokość 
podkładu (mm)

57

Minimalna szerokość podkładu 
(mm)

20,62

Zalecane użycie dziennie 750 etykiet dziennie

ZASILANIE

Automatyczne wyłączanie Tak

Rodzaj baterii Akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania

Zasilanie Adapter AC
Akumulator do wielokrotnego ładowania

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy LCD

Wskaźniki na ekranie Czas pracy akumulatora
Rozpoznawanie taśmy i numeru części etykiety
Pozostałe zasilanie
Status Bluetooth
Włożono nośnik pamięci USB
Komunikaty o błędach

Rozdzielczość obrazu 320 x 240 piks.

CZCIONKI/GRAFIKA/SYMBOLE

Wbudowane czcionki Zob. Brady Workstation

Możliwość nadruku kodów 
kreskowych

Tak

Typ kodu kreskowego Code 39 i 128, inne przez oprogramowanie

FUNKCJE DRUKOWANIA

Rozdzielczość druku (dpi) 300

OPROGRAMOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

Opcje łączności Bluetooth, USB, wi-fi

Obsługiwane oprogramowanie Aplikacja Ekspresowe etykiety mobilne pakietu Brady Workstation

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Dopuszczenia/zgodność CE 2014/53/UE RED, 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMCD, 
2011/65/UE, RoHS, UL 60950-1 2. edycja, EN \ IEC 60950-1:2006 
+ A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, EN \ IEC 62368-
1:2014, WEEE

AkcesoriaDrukarki
Numer  
zamówienia

Nr art. Opis

M611-EU-BT-W 149570 Drukarka etykiet M611 – UE

M611-EU-PWIDS 199974 Drukarka etykiet M611 – UE z pakietem oprogramowania Brady 
Workstation PWID Suite

M611-UK-BT-W 199973 Drukarka etykiet M611 – UK

M611-UK-PWIDS 199975 Drukarka etykiet M611 – UK z pakietem oprogramowania Brady 
Workstation PWID Suite

M611-AM-BT-W 149569 Drukarka etykiet M611 – US

M611-US-PWIDS 199976 Drukarka etykiet M611 – US z pakietem oprogramowania Brady 
Workstation PWID Suite

Nr art. Opis
710612 Zasilacz – Europa, 220 V

710613 Zasilacz – Wielka Brytania, 240 V

114883 Zasilacz – USA, 120 V

149568 Obudowa transportowa na drukarkę 
M611

149567 Obudowa na drukarkę M611

149566 Magnes do drukarki M611 

018556 Zestaw do czyszczenia drukarki

146233 Pasek do drukarki BMP61

Pakiet Basic Suite dołączany jest 
do każdej drukarki i wystarczy go 
pobrać ze strony.  
Workstation.BradyID.com/Free

Szybka identyfikacja produktów i przewodów 
za pomocą samodzielnie tworzonych etykiet 
tekstowych lub graficznych z wykorzystaniem 
danych seryjnych lub importowanych.  
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Magnes

Obudowa

Obudowa transportowa 


