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A BradyPrinter M611 mobil nyomtató új fejezetet nyit az azonosítás folyamatos 

evolúciójában. Okostelefonja és a Brady ingyenes Expressz Címkék alkalmazása 

segítségével a legösszetettebb címkéket is könnyedén – akár a helyszínen is – 

megtervezheti, majd az M611 nyomtatóval megbízható, ipari minőségű címkeanyagokra 

nyomtathatja ki azokat. 

Bármilyen összetett címke tervezhető telefonnal, akár a helyszínen is
Az Expressz Címkék alkalmazásunk telepítése után egyszerűen tervezhet összetett 

címkéket lineáris és 2D vonalkódokkal, sorszámozással, képkönyvtár használatával, 

szöveggel, időbélyegzővel, és akár felhőből származó adatokkal is. Az Expressz Címkék 

alkalmazás a legátfogóbb címketervezési lehetőségeket kínálja okostelefonokra, melyek 

között az egyedi azonosító címkék gyors létrehozását támogató tervezővarázslók is 

megtalálhatók.

BradyPrinter M611 mobil 
címkenyomtató
Csatlakozzon az intelligensebb 

azonosítás evolúciójához

Bárhonnan elérhető

Megbízható címkék nyomtatása

Tekintse meg bemutató videóinkat, és 

nézze meg, mennyire egyszerű is lehet a 

címkézés: www.bradyeurope.com/M611

www.bradyeurope.com/M611

Az azonnali nyomtatáshoz a címketerveket Wi-Fi- vagy Bluetooth-funkcióval elküldheti 

a BradyPrinter M611 nyomtatóra az okostelefonon lévő Expressz Címkék alkalmazásból. 

Ezek az irodában lévő számítógépről is elküldhetők vagy arra is fogadhatók, így a 

felhasználóknak nem kell mindig nulláról tervezniük a címkét. Egyszerűen, az iroda 

és a helyszín közötti szakadék áthidalásával érheti el, szerkesztheti és nyomtathatja 

ki a meglévő terveket. A BradyPrinter M611 nyomtatóhoz tartozó Expressz Címkék 

alkalmazással a Brady Workstation alkalmazásplatform alkalmazásaival tervezett minden 

címke kompatibilis.

A BradyPrinter M611 mobil nyomtató a Brady megbízható, ipari minőségű címkeanyagainak 

széles skálájával kompatibilis. A szélsőséges hőmérsékleteknek, tűznek, vegyi anyagoknak, 

oldószereknek, üzemanyagoknak, nedvességnek és szennyeződéseknek ellenálló 

anyagok kialakításuknak köszönhetően nehéz körülmények között sem esnek le, és jól 

olvashatóak maradnak. Professzionális címketípusok formájában is kaphatók, melyek 

között vezetékjelölők, önlamináló címkék, zászló címkék, jelölők és különböző részegységek 

címkéi, például emelt profilú, névtábla minőségű címkék is megtalálhatók.

Próbálja ki ingyen az alkalmazást, hogy ne 
maradjanak kétségei:

Apple App Store Google Play 
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NYOMTATÓ

Megnevezés M611 címkenyomtató

Tartalom A nyomtató egy USB-kábelt, alapszintű használati útmutatót, 
hálózati tápkábelt, termékinformációt és Windows-
illesztőprogramot tartalmazó USB-kártyát, szíjat, Brady Workstation 
Suite csomagot, egy-egy tekercs PTL-97-488 és M61-R4310 
szalagot tartalmazó kartondobozban kerül kiszállításra.

Alkalmazások Vezeték- és kábeljelölés; általános és ipari azonosítás; 
eszközjelölés; sorkapocs-azonosítás; tele- és adatkommunikációs 
azonosítás; adattábla-azonosítás; kapcsolótábla-azonosítás; 
villamos alkatrészek jelölése; laboratóriumi azonosítás; 
vezérlőpanel- és alkatrészjelölés; áramköri kártya és 
alkatrészazonosítás

Nyomtatási sebesség (mm/mp) 33,8

Belső memória 256 MB Flash; 512 MB RAM

Vágó Automata vágó

Billentyűzet típusa Nincs

Színnyomtatási képesség Egyszínű

Támogatott nyelvek Bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, 
magyar, olasz, norvég (bokmål), lengyel, portugál, román, orosz, 
szlovák, szlovén, spanyol, svéd, török

Hordozhatóság Igen

Tömeg (kg) 1,6

Méret, Sz x M x H (mm) 113 x 279 x 115

Ejtésteszt akár 1,2 méter

Üzemi hőmérséklet 5 °C–40 °C

Működési páratartalom 10%–90% (nem lecsapódó)

Kalibráció Automatizált a Smart Cell segítségével

Jótállás 2 év

HASZNÁLHATÓ HORDOZÓK

Használható anyagok 800+ standard fogyóeszköz: folytonos szalagok, méretre vágott és 
nagy kiszerelésű címketekercsek, egyéni címkék és szalagok.

Kompatibilis hordozó BM71-(nagy), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, 
PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(nagy), BM61D-, BM61C-, BM61E-, 
PTLEP-

Formátum Festékszalag és szalag külön, nagy tekercsek is

Folytonos, illetve méretre 
vágott címkék

Folytonos szalagok és méretre vágott címkék

Egyedi címkék Igen

Smart Cell Igen

Címkeméretek Különböző méretek 6,4 mm-től 50,8 mm-ig

Max. címkeszélesség (mm) 50,80 mm

Min. címkeszélesség (mm) 6,4 mm

Min. címkemagasság (mm) 5,99

Max. hordozóanyag-szélesség 
(mm)

57

Min. hordozóanyag-szélesség 
(mm)

20,62

Javasolt használat naponta 750 címke/nap

ÁRAMELLÁTÁS

Automatikus kikapcsolás Igen

Akkumulátor típusa Lítium-ion akkumulátor

Áramellátás Váltakozó áramú adapter
Akkumulátor

KIJELZŐ

Kijelző Színes LCD-érintőképernyő

Képernyőn megjelenő jelzések Akkumulátor töltöttsége
Szalag és címke cikkszám-felismerés
Megmaradt fogyóeszköz
Bluetooth állapota
USB-memória behelyezve
Hibaüzenetek

Kijelző felbontása 320 x 240 px

BETŰTÍPUSOK/GRAFIKA/SZIMBÓLUMOK

Beépített betűtípusok Lásd: Brady Workstation

Vonalkód funkció Igen

Vonalkód típusa 39-es és 128-as kód, továbbiak a szoftver használatával

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Nyomtatási felbontás (dpi) 300

SZOFTVER ÉS CSATLAKOZTATHATÓSÁG

Csatlakozási lehetőségek Bluetooth, USB, WiFi

Szoftverkompatibilitás Brady Workstation Expressz Címkék mobilalkalmazás

MEGFELELŐSÉG

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

TartozékokNyomtatók

Rendelési kód
Cikk-
szám

Megnevezés

M611-EU-BT-W 149570 M611 címkenyomtató – EU

M611-EU-PWIDS 199974 M611 címkenyomtató – EU Brady Workstation PWID Suite-tal

M611-UK-BT-W 199973 M611 címkenyomtató – UK

M611-UK-PWIDS 199975 M611 címkenyomtató – UK Brady Workstation PWID Suite-tal

M611-AM-BT-W 149569 M611 címkenyomtató – US

M611-US-PWIDS 199976 M611 címkenyomtató – US Brady Workstation PWID Suite-tal

Cikk-
szám

Megnevezés

710612 Váltakozó áramú adapter – Európa, 
220 V

710613 Váltakozó áramú adapter – Egyesült 
Királyság, 240 V

114883 Váltakozó áramú adapter – Amerikai 
Egyesült Államok, 120 V

149568 Hordtok az M611-hez

149567 Kemény tok az M611-hez

149566 M611 mágnes 

018556 Nyomtatótisztító készlet

146233 BMP61 szíj

A Basic Suite minden nyomtatóhoz 

mellékelve van, csak le kell 

töltenie.  

Workstation.BradyID.com/Free

Azonosítsa gyorsan termékeit és vezetékeit 

személyre szabott szöveggel vagy grafikus 

címkékkel, sorszámozás vagy importált 

adatok segítségével.  

Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Mágnes

Kemény tok

Hordtok 


