
Hiệu quả, linh hoạt và hiệu suất - 
tất cả có trong một máy in nhãn 
đa dụng.
Máy in nhãn BBPTM12 là máy in nhãn để bàn bán chuyên để nhận 
dạng cáp, linh kiện, sản phẩm và mẫu thí nghiệm mang lại giá trị kinh tế cao. 
BBPTM12 nhỏ gọn với tốc độ in cao 100mm/giây và có thể xử lý nhiều loại 
nhãn nhận dạng Brady chuyên dụng và có độ bền cao.

Có hàng tá lý do chính đáng để chọn Máy in nhãn để bàn bán chuyên BBP12TM 

  Kích thước nhỏ gọn, vừa vặn trên mọi bàn làm việc

  Kết nối Ethernet mặc định, cho phép bạn làm việc 
trong mạng

  Kết nối bất kỳ bàn phím phổ thông nào qua USB 2.0 để 
hoạt động ở chế độ độc lập

  Màn hình LCDD đầy đủ màu sắc và giao diện phần mềm 
trực quan rất dễ sử dụng, do đó không cần đào tạo mở rộng

  Menu hiệu chỉnh đơn giản với việc in dễ dàng theo bước 1-2-3 

  In một loạt các nhãn nhận dạng rộng từ 10 mm đến 
112mm

  Chất lượng in tiêu chuẩn 300 dpi cho phép định vị chính xác hình 
ảnh & mã vạch trên nhãn nhỏ

  Với bộ xử lý 32 bit mạnh mẽ và bộ nhớ mở rộng, máy có thể in tới 
100mm / giây

  Máy in hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình Zebra® và Eltron® tiêu chuẩn 
công nghiệp

  In thời gian và ngày tháng trên nhãn của bạn thông qua ‘Tính 
năng đồng hồ đo thời gian thực’

  Giá cả / chất lượng tốt nhất trên thị trường cho in ấn khối lượng thấp

  Đi kèm với một bộ phụ kiện tháo gỡ để in cuộn nhãn lớn hơn

MÁY IN NHÃN 
BBP12

 www.bradyid.com.sg
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Bộ dụng cụ in Mô tả

BBP12-EU-LM-MH Dây nguồn BBP12 EU, với LabelMark 6 Pro và 
kẹp giữ nhãn

BBP12-EU-LM Dây nguồn BBP12 EU và LabelMark 6 Pro

BBP12-EU-MH Dây nguồn BBP12 EU và kẹp giữ nhãn

BBP12-EU Dây nguồn BBP12 EU

Máy in

Trọng lượng 2.50 kg

Kích thước Size - Depth: 258mm
Size - Height: 173mm
Size - Width: 202mm

Chiều rộng in tối đa 105.60mm

Phương thức 
hoạt động BBP12 EU Power Cord

Màn hình

Kiểu màn hình Màn hình LCD đủ màu

Độ phân giãi màn 
hình 300 dpi

Phần mềm và kết nối

Kết nối Serial, USB 2.0, Ethernet

Khả năng tương thích 
phần mềm

Trình điều khiển dựa trên LabelMark, CodeSoft, 
Windows® cho phần mềm bên thứ 3

Vật liệu hỗ trợ

Vật liệu Vải nylon, giấy, polyester, polyetylen,
Polyimide, Polyolefin (Ống), Polypropylen,
Nhựa nhiệt dẻo Polyetherpolyurethane, Vinyl,
Vải Vinyl, Vinyl ngoài trời, Vinyl tự cán

Mã vạch

Kiểu mã vạch 2D và 1D (Đường vạch)

Tuân thủ

Phê duyệt / Tuân thủ UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Thông số kỹ thuậtSẵn sàng để in 1-2-3
Bước 1: Chèn nhãn

Bước 2: Hiệu chỉnh qua màn hình LCD đủ màu

Bước 3: Print

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Sự hiện diện toàn cầu của Brady giúp 
bạn dễ dàng làm việc với chúng tôi mọi 
lúc mọi nơi. Để tìm hiểu thêm về Brady 
và các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng 
truy cập trang web của chúng tôi tại 
www.bradyid.com.sg hoặc gửi email 
cho chúng tôi tại
ContactUs_SA@bradycorp.com.

Văn phòng quốc tế

EUROPE
Website: www.bradyeurope.com

NORTH AMERICA
Website: www.bradyid.com

AUSTRALIA
Điện thoại: (612) 8717 6300

CHINA
Điện thoại: (86) 21 6100 6588

HONG KONG
Điện thoại: (852) 2216 9000

INDIA
Điện thoại: (91) 80 66582 900

INDONESIA
Điện thoại: (65) 6477 7261

JAPAN
Điện thoại: (81) 042 655 2535

MALAYSIA
Điện thoại: (60) 4 810 1688

PHILIPPINES
Điện thoại: (65) 6477 7261

SINGAPORE
Điện thoại: (65) 6477 7261

SOUTH KOREA
Điện thoại: (02) 2192 0700

TAIWAN
Điện thoại: (86) 2 2657 6108

THAILAND
Điện thoại: (66) 2 173 4380

VIETNAM
Điện thoại: (65) 6477 7261

Văn phòng khu vực Châu á thái bình dương
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