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A BBP85 jelzés- és címkenyomtató egy hőnyomtatás elvén működő, 300 dpi felbontású asztali 

nyomtató jól olvasható, színes és egyedi látványvilágú nyomtatott anyagok létrehozására akár  

254 mm-es szélességben. Nagyméretű érintőképernyőjének és intuitív, könnyen használható 

kezelőfelületének köszönhetően bárki gyorsan és egyszerűen készíthet jelzéseket a készülékkel. 

A nyomtató a nyomathordozók széles körét képes kezelni, többek között vinilt, poliésztert, 

fényvisszaverő és utánvilágító anyagokat, valamint előre nyomtatott címkefejléceket is. Valódi 

„kapcsold be és nyomtass” szintű használhatóságával pillanatok alatt készíthetők vele kiváló minőségű, 

többszínű és feltűnő jelzések.

Nagy, jól olvasható és jobb, mint valaha. Vetesse észre üzenetét!

Óriási végeredmény. Minimális ráfordítással
• Kimagaslóan nagyméretű jelzések akár 254 mm szélességben

• Kapcsolja be és nyomtasson… tényleg ennyire egyszerű!

• Egyszerű érintőképernyős kezelőfelület önálló használatra vagy nyomtatás számítógépről a Brady 

Workstation software 

• Időtakarékos címketervező alkalmazások csőjelölők, biztonsági jelzések, kötelezően elhelyezendő 

tájékoztató címkék stb. készítéséhez!

• USB port fájlok, betűtípusok és grafikák importálásához

Jó olvasható, többszínű nyomatok
• Rendkívül tartós, többszínű hőnyomtatási eljárás

• Gyakori jelzésformátumok nyomtatása még gyorsabban, előre nyomtatott jelzésfejlécek  

használatával

• További rugalmas címkekészítési funkciók a Brady Workstation software

• Ethernet port az egyszerű hálózati nyomtatáshoz

A legjobbak közül is a legkiválóbb anyagok

BBP85 jelzés- és  
címkenyomtató
Vetesse észre üzenetét

A Brady jelzés- és címkeanyagai ellenállnak a zord körülményeknek, a 

legrosszabb tulajdonságokkal rendelkező felületekhez is odaragadnak és 

tartósabbak, mint a piacon kapható egyéb anyagok. A BBP85 nyomtató 

használatakor száznál is több nyomathordozó-fajta közül választhat, többek 

között:

• Ipari besorolású kültéri anyagok óriási választékban, 101,60 mm és 254 mm 

közötti szélességben

• Speciális, például fényvisszaverő vagy utánvilágító anyagok

• Előre nyomtatott jelzésfejlécek CLP (GHS), speciális figyelmeztető jelek, 

valamint OSHA vagy ANSI biztonsági jelzésekhez – amelyekre csak egyszer 

kell nyomtatni! 

Válasszon a nagy igénybevételre tervezett, elkenődésbiztos, egyszínű vagy 

többszínű festékszalagok széles választékából.

Mindegyik anyag egyedi tervezésű, a BBP85 jelzés- és címkenyomtató számára 

információkat tartalmazó memóriacellákkal.
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A nyomtató műszaki adatai

BBP85 jelzés- és címkenyomtató
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Műszaki adatok

Nyomtatási felbontás (dpi) 300 dpi

Nyomtatási technológia Hőnyomtatás

Színnyomtatási képesség Többszínű, egyszínű

Folytonos, illetve méretre vágott 
címkék

Folytonos szalagok és méretre vágott címkék

Legnagyobb címkeszélesség 254,00 mm

Legnagyobb nyomtatási szélesség 216,00 mm

Legnagyobb nyomtatási hosszúság 5000 mm (egyszínű)

Jellemzők

Önálló nyomtatás  
(számítógépről leválasztva)

Igen

Számítógép-csatlakozás Igen

Szoftverkompatibilitás Brady Workstation, MarkWare, Windows alapú illesztőprogram más gyártók szoftvereihez

Csatlakozási lehetőségek
Standard: 1 USB gazdaport + 2 USB eszközport, Ethernet Brady hálózati kártyával. 
Opcionális: Vezeték nélküli Ethernet Brady hálózati kártyával

Fizikai jellemzők

Hosszúság × magasság × 
szélesség

500 mm × 310 mm × 500 mm

Tömeg (kg) 22

Billentyűzet Teljes méretű lehajtható QWERTY, AZERTY, QWERTZ, CIRILL billentyűzet

Kijelző 7" széles színes érintőképernyős LCD-kijelző

Üzemi hőmérséklet 10°C – 40°C, 20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Jóváhagyások/Megfelelőség UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Ausztrália), GOST R (Oroszország)

Jótállás 12 hónap
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A Basic Suite minden nyomtatóhoz mellékelve van, 

csak le kell töltenie. Workstation.BradyID.com/Free

Tartsa biztonságban és az előírásoknak megfelelő 

állapotban a létesítményt egyedi jelzések, címkék 

és csőjelölők létrehozásával, és vizuális biztonsági 

útmutató hozzáadásával. 

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Cikkszám Rendelési kód

198571 BBP85 jelzés- és címkenyomtató – QWERTZ Brady Workstation SFID Suite-tal

198567 BBP85 jelzés- és címkenyomtató – CIRILL Brady Workstation SFID Suite-tal

198566 BBP85 jelzés- és címkenyomtató – AZERTY Brady Workstation SFID Suite-tal

198568 BBP85 jelzés- és címkenyomtató – QWERTY EU Brady Workstation  
SFID Suite-tal

198570 BBP85 jelzés- és címkenyomtató – QWERTY UK Brady Workstation  
SFID Suite-tal


