
BradyPrinter i3300 ile BBP33 
Etiket Yazıcısı karşılaştırması

Brady’nin 20 saniyede etiket değişimi yapılabilen ve etiket israf etmeyen yazıcısı daha iyi bir hale geliyor. 
BradyPrinter i3300’de yeni görünüş ve adın yanı sıra önceki sürümü BBP33 Yazıcıdan farklı olarak birçok işlevsel 
geliştirme mevcuttur.
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Dokunmatik ekran Hayır
Evet, tamamen renkli ve ayarları değiştirmek için daha hızlı ve 
kolay bir arayüz deneyimi

Ekran içeriği Takılmış şerit ve etiket parça numarası, kalan malzeme miktarı, 
yazdırma verilerini alma, hazır durumu/hata durumu

Takılmış şerit ve etiket parça numarası, tek tuşla malzeme 
miktarı ve renk ayrıntıları, kalan malzeme miktarı, Wi-Fi 
bağlantısı, yazdırma verilerini alma, hazır durumu/hata durumu

Uyumlu Malzemeler B30 veya B33 serisi etiket rulosu , B30-R serisi tek renkli  
şerit kartuşlar

B30 veya B33 serisi etiket rulosu , B30-R serisi tek renkli  
şerit kartuşlar

En popüler uygulamalar Ürün tanımlama, tel tanımlama, devre kartı tanımlama,  
laboratuvar tanımlama, güvenlik ve tesis tanımlama

Ürün tanımlama, tel tanımlama, devre kartı tanımlama, laboratuvar 
tanımlama, güvenlik ve tesis tanımlama, zemin işaretleme

Otomatik kesici Dahili çelik bıçak
Dahili, ToughStripe malzemeyi kesmesi için yapışmaz 
kaplamalı, temizlik sırasında daha iyi erişim için yeniden 
tasarlandı

Sensörler 1 boşluk sensörü, 1 yan çentik sensörü, 1 orta çentik sensörü 
1 boşluk sensörü, 1 yan çentik sensörü, 1 orta çentik sensörü, 
gelişmiş yazdırma kaydı ve daha etkili temizlik için eklenmiş 
toz korumaları

Maks. yazdırma hızı Saniyede 101,6 mm’ye kadar Saniyede 101,6 mm’ye kadar

İşlemci 32 bit 32 bit 312 MHz 32 bit 800 MHz  (daha verimli ve güçlü)

Bellek 64 MB (RAM) - 4 GB (veri depolama) 512 MB (RAM) - 195 MB (veri depolama)

Bağlantı seçenekleri 1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, PC bağlantısı için  
1 x USB 2.0

2 x USB, 1x Ethernet 100 BASE-T, WiFi, PC bağlantısı için  
1 x USB 2.0

Ağ Ethernet 10/100 BASE-T özellikli değiştirilebilir Brady Ağ kartı
Ethernet 100 BASE-T ile anakarta entegre ağ modülü ve daha 
güvenilir ağ bağlantısı

Yazılım uyumluluğu 
LabelMark, Brady Workstation, 3. taraf yazılım kullanımı için 
Windows tabanlı sürücü, doğrudan yazıcıya gönderilecek  
komutlar oluşturma (BPL)

Brady Workstation, 3. taraf yazılım kullanımı için Windows tabanlı 
sürücü, doğrudan yazıcıya gönderilecek komutlar oluşturma (BPL)

Fan Her zaman çalışır
Kapatılabilir, filtre pedleri eklenebilir ve yazıcı içerisinde toz 
birikmesini azaltır

Boyut G 231 x Y 241 x D 305 G 231 x Y 241 x D 305

Ağırlık (kg) 5 5

Garanti 1 yıl 1 yıl
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