
De nieuwe BBP™30-pictogram- en labelprinter zorgt ervoor dat u probleemloos kunt 
printen en ondersteunt een uitgebreid assortiment duurzame pictogrammen!

Het is een perifere printer waarmee u eenkleurige labels en pictogrammen tot een breedte 
van 101,6 mm kunt printen. Dankzij de gemakkelijk te laden materialen is de BBP™30-
labelprinter erg betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.

De Smart Cell-technologie in de printermaterialen zorgt ervoor dat de labels automatisch 
worden ingesteld en gekalibreerd, zodat u probleemloos en zonder verspilling kunt 
printen. Dankzij de automatische instelling en het gebruiksgemak onderscheidt de 
BBP™30-labelprinter zich van de concurrentie. Deze printer biedt klanten die diverse 
materialen gebruiken en regelmatig van labelmateriaal moeten wisselen, de beste prijs-
kwaliteitverhouding.

Hij kan printen op een uitgebreid aantal labeltypes, afmetingen en materialen. Dit maakt 
de BBP30 ideaal voor safety- en facility-identificatie die bestand is tegen extreme 
temperaturen, weersomstandigheden, wrijving, reinigingsprocessen en chemicaliën.

Eenvoudige labelcreatie
■■ De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen zelf labels kan 
maken en printen.

■■ Ideaal voor het printen van een groot aantal duurzame veiligheids-, lean- en 
5S-pictogrammen. 

■■ Compatibel met de Brady Workstation-labelapps voor extra veelzijdigheid.

Automatische labelinstelling
■■ De printer herkent belangrijke informatie in de cartridge en voert automatisch de juiste 
instellingen uit, zodat u meteen kunt printen.

■■ Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en 
temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om een label te selecteren en geen 
tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of tekstgroottes.

Materiaalwissels in 20 seconden
■■ Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; 
problemen met het printlint, spindels, sensoren en 
kalibratie zijn verleden tijd.

■■ U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere 
taken.

Printsnelheid van 101,6 mm/seconde
■■ Dankzij de snelle verwerking en printsnelheid hoeft u niet 
meer te wachten op uw labels. 

Brady Workstation
Brady Workstation is de nieuwste revolutionaire software voor 
het creëren van labels op uw pc. In plaats van labelsoftware 
op uw computer te installeren met een cd, kunt u het 
Brady Workstation-platform downloaden en de gewenste 
labelingapps toevoegen.
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Een kleine investering met 
grote voordelen!

Bestelreferentie Artikelnr. Omschrijving

BBP30-EU 145998 BBP30-pictogram- en labelprinter EU

BBP30-UK 145999 BBP30-pictogram- en labelprinter UK

BBP30 146000 BBP30-pictogram- en labelprinter US

Bestelreferentie Artikelnr. Omschrijving

B30-TROLLEY 120994 Trolley voor BBP30, BBP31 & BBP33

B30-WIPER 142114 Media wiper (5/pak)

B30-CCT 142116 Reinigingstool voor snijmes voor BBP31 & BBP33

PCK-6 133251 Reinigingskit - thermische transfertprinters

Technische printergegevens

BBP30-labelprinters BBP30-accessoires

BBP30-pictogram- en labelprinter EU

Specificaties

Printresolutie (dpi) 300 dpi

Printsnelheid (mm/sec) 101,6

Printtechnologie Thermische transfert

Max. labelbreedte (mm) 106 mm

Snijmes Automatisch snijmes

Opties

Kleurmogelijkheden Eenkleurig

Autonoom printen (zonder aansluiting op PC) Perifeer

Softwarecompatibiliteit Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma’s van derden

Continue vs. gestanste (die-cut) labels Continue tape & gestanste labels

Maximum gebruiksduur/aantal labels per dag 600 labels van 50,80 x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag. 8 uur/dag, 5/7 dagen.

Ondersteunde Materialen
Tape voor gebruik bij koude temperaturen; vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeenghalte; magnetische tape; tape uit 
gemetalliseerd polyester; fotoluminescente tape; voorbedrukte GHS/CLP-labels, labels met voorgedrukte koptekst, drukknop- en EPREP-labels; 
reflecterende tape; herpositioneerbaar vinyl; tags; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; ToughWash-labels

PC-aansluiting Ja

Aansluitmogelijkheden USB. Optioneel: Ethernet

Fysieke eigenschappen

Lengte x Hoogte x Breedte 304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm

Gewicht (kg) 5,30 kg

Werkingstemperatuur 10°C-40°C

Goedkeuringen/conformiteit UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australië/Nieuw-Zeeland), EAC (Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan), CCC (China) en China RoHS

Garantie 1 jaar

Brady EMEA

© 2016 Brady Worldwide Inc. Alle rechten voorbehouden.

Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Centraal & Oost Europa +421 2 3300 4800
Denemark +45 66 14 44 00
Duitsland +49 (0) 6103 7598 660
Frankrijk +33 (0) 3 20 76 94 48
Hongarije +36 23 500 275

Italië +39 02 26 00 00 22
Midden-Oosten +971 4881 2524
Noorwegen +47 70 13 40 00
Spanje & Portugal +34 900 902 993
Turkije +90 212 264 02 20
Verenigd Koninkrijk & Ierland +44 (0) 1295 228 288
Zweden +46 (0) 8 590 057 30
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