Porównanie drukarek
etykiet BradyPrinter i3300
i BBP33

BBP33

i3300
www.bradyeurope.com/i3300

Minimalizująca straty etykiet drukarka Brady, w której na wymianę materiałów wystarcza 20 sekund, jest teraz
jeszcze lepsza. Poza nowym wyglądem i nową nazwą w drukarce BradyPrinter i3300 wprowadzono kilka ulepszeń,
które odróżniają ją od poprzedniczki, modelu BBP33.

Drukarka etykiet BBP33

Specyfikacje
Ekran dotykowy

BradyPrinter i3300
Tak, pełnokolorowy, z szybszym i łatwiejszym interfejsem do
zmiany ustawień

Nie

Numer katalogowy zainstalowanej taśmy i etykiety, rozmiar
Numer katalogowy zainstalowanej taśmy i etykiety, pozostała ilość
i kolor materiału dostępny jednym dotknięciem, pozostała ilość
Wyświetlane informacje materiałów eksploatacyjnych, odbiór danych drukowania, stan
materiałów eksploatacyjnych, połączenie wi-fi, odbiór danych
gotowości/stan błędu
drukowania, stan gotowości/stan błędu
kasety z taśmą barwiącą serii B30-R

Kasety z etykietami w rolce serii B30 lub B33, jednokolorowe
kasety z taśmą barwiącą serii B30-R

Typowe zastosowania

Identyfikacja produktów, identyfikacja przewodów, identyfikacja
obwodów drukowanych, identyfikacja w laboratoriach,
identyfikacja BHP i zakładowa

Identyfikacja produktów, identyfikacja przewodów, identyfikacja
obwodów drukowanych, identyfikacja w laboratoriach, identyfikacja
BHP i zakładowa, oznaczenia podłóg

Automatyczny obcinak

Wbudowany, stalowe ostrze

Wbudowany, powlekany nieprzylegającym materiałem
do cięcia etykiet ToughStripe, zmodyfikowany pod kątem
lepszej możliwości czyszczenia

Czujniki

1 czujnik odstępu, 1 boczny czujnik perforacji, 1 środkowy
czujnik perforacji

1 czujnik odstępu, 1 boczny czujnik perforacji, 1 środkowy czujnik
perforacji, dodane osłony przeciwpyłowe celem poprawy
rejestracji druku i efektywności czyszczenia

Maks. prędkość druku

Do 101,6 mm/s

Do 101,6 mm/s

Procesor 32-bitowy

32-bitowy 312 MHz

32-bitowy 800 MHz (bardziej efektywny i mocniejszy)

Pamięć

64 MB (RAM) – 4 GB (przechowywanie danych)

512 MB (RAM) – 195 MB (przechowywanie danych)

Opcje łączności

1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 do
podłączenia komputera

2 x USB, 1 x Ethernet 100 BASE-T, wi-fi, 1 x USB 2.0 do
podłączenia komputera

Obsługa sieci

Wymienna karta Brady Network Card ze złączem Ethernet
10/100 BASE-T

Moduł sieciowy zintegrowany z płytą główną ze złączem
Ethernet 100 BASE-T i bardziej niezawodne połączenie
sieciowe

Zgodność
z oprogramowaniem

LabelMark, Brady Workstation, sterownik do systemu Windows
do obsługi oprogramowania zewnętrznego, obsługa skryptów
wysyłanych bezpośrednio do drukarki (BPL)

Brady Workstation, sterownik do systemu Windows do obsługi
oprogramowania zewnętrznego (BPL)

Wentylator

Zawsze działa

Możliwość wyłączenia, dodatkowe podkładki filtrujące
ograniczające gromadzenie się kurzu wewnątrz drukarki

Wymiary

S 231 x W 241 x G 305

S 231 x W 241 x G 305

Masa (kg)

5

5

Gwarancja

1 rok

1 rok

Kompatybilne materiały Kasety z etykietami w rolce serii B30 lub B33, jednokolorowe
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