BBP™35 Multicolour pictogram- en labelprinter
BBP™37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter

Kleur verbetert uw werkplaats
www.bradyeurope.com/bbp37
Omdat veiligheid en productiviteit cruciaal zijn voor u, is het tijd om over te stappen naar
de nieuwe standaard door opvallende pictogrammen en labels te creëren die ieders
aandacht trekken. Doeltreffende visuele markeringen op de werkplaats maken tenslotte
het verschil voor wie zijn bedrijf naar een hoger niveau wil tillen door ervoor te zorgen dat
werknemers steeds meteen over de nodige informatie beschikken.

En nu is er een printer die dit alles voor u kan doen!
De BBP™35- en BBP™37-pictogram- en labelprinters van Brady bieden u de
mogelijkheid om zelf in uw bedrijf opvallende pictogrammen en labels te maken in alle
mogelijke kleuren en vormen, waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige
printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze
printers onmisbaar.

Meerdere printkleuren
■
■

Print pictogrammen en labels die opvallender, makkelijker herkenbaar en efﬁciënter zijn.
Kleur is de factor waarmee u het verschil kunt maken wanneer u de veiligheid en
productiviteit effectief wilt verbeteren.

Uitsnijden van vormen
■
■

Revolutionaire ingebouwde XY-snijfunctie voor verticaal en horizontaal snijden in de
BBP37-printer.
Creëer labels die er precies uitzien zoals u dat wenst door vormen en tekst uit te snijden
of door rond de tekst te snijden.

Eenvoudige labelcreatie
■
■
■

De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen zelf labels kan
maken en printen.
Ideaal voor meerdere gebruikers, gecentraliseerde locaties en lean/5S-projecten.
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 127 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.

ONTDEK HET NU OP WORKSTATION.BRADYID.COM

U kunt kiezen uit twee snelle, gebruiksvriendelijke
en veelzijdige printers.

Bestelreferentie

Artikelnr. Omschrijving

Bestelreferentie

Artikelnr. Omschrijving

BBP35-QWERTY-UK
BBP35-QWERTY-EU
BBP35-QWERTY-US
BBP35-AZERTY
BBP35-QWERTZ
BBP35-CYRILLIC

145996
143634
143633
143635
143636
143637

BBP37-QWERTY-UK
BBP37-QWERTY-EU
BBP37-QWERTY-US
BBP37-AZERTY
BBP37-QWERTZ
BBP37-CYRILLIC

145995
143639
143638
143640
143641
143642

BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTY UK
BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTY EU
BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTY US
BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - AZERTY
BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTZ
BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - CYRILLISCH

De BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter wordt geleverd met: BBP35-printer, stroomkabel,
USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY UK
BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY EU
BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY US
BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - AZERTY
BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTZ
BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - CYRILLISCH

De BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter wordt geleverd met: BBP37-printer, stroomkabel,
USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

Technische printergegevens

Printer informatie

Toepassingen

BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter

BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter

BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats.
De BBP™35-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleurmogelijkheden om snel
een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische
labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunnen gebruikers voortaan
op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke kleur!
Vlambooglabels; identificatie van eigendommen; CLP- en chemische labels; identificatie bij
lage temperaturen; labeling van apparatuur; labeling van nooduitgangen en vluchtwegen;
safety- en facility-identificatie; lean/5S-labeling; lockout-identificatie en -markering; labeling
van panelen; leidingmarkering; veiligheidsidentificatie; tijdelijke labeling

BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats.
De BBP™37-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleur- en snijmogelijkheden om
snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische
labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunt u voortaan op vraag en
ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke vorm en kleur!
Vlambooglabels; identificatie van eigendommen; CLP- en chemische labels; identificatie bij
lage temperaturen; labeling van apparatuur; labeling van nooduitgangen en vluchtwegen;
safety- en facility-identificatie; lean/5S-labeling; lockout-identificatie en -markering; labeling
van panelen; leidingmarkering; veiligheidsidentificatie; tijdelijke labeling

300 dpi
127
Thermische transfert
101,00 mm
Automatisch snijmes

300 dpi
127
Thermische transfert
101,00 mm
XY-snijmes en automatisch snijmes

Meerkleurig; Eenkleurig

Meerkleurig; Eenkleurig

Autonoom & perifeer

Autonoom & perifeer

Speciﬁcaties
Printresolutie (dpi)
Printsnelheid (mm/sec)
Printtechnologie
Max. labelbreedte (mm)
Snijmes

Opties
Kleurmogelijkheden
Autonoom printen
(zonder aansluiting
op PC)
Softwarecompatibiliteit
Continue vs. gestanste
(die-cut) labels
Maximum gebruiksduur/
aantal labels per dag

Ondersteunde
Materialen

PC-aansluiting
Aansluitmogelijkheden

Brady Workstation

Brady Workstation

Continue tape & gestanste labels

Continue tape & gestanste labels

Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking
en andere factoren.

Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking
en andere factoren.
Vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeengehalte; voorbedrukte
Vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeengehalte; voorbedrukte
CLP/GHS-labels; voorbedrukte labels; tags; ToughWash-labels bestand tegen agressieve
CLP/GHS-labels; voorbedrukte labels; tags; ToughWash-labels bestand tegen agressieve
reiniging; ToughStripe-vloermarkeringstape; reflecterende tape; fotoluminescente tape;
reiniging; ToughStripe-vloermarkeringstape; reflecterende tape; fotoluminescente tape;
magnetische tape; herpositioneerbaar vinyl; RTK-labels voor chemische stoffen; tape
magnetische tape; herpositioneerbaar vinyl; RTK-labels voor chemische stoffen; tape
voor gebruik bij koude temperaturen; EPREP-labels en EPREP-labels voor drukknoppen;
voor gebruik bij koude temperaturen; EPREP-labels en EPREP-labels voor drukknoppen.
industriële papier-, polyester-, polyimide-, polyvinylfluoride- en Tedlar-labels.
Ja
Ja
USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, WiFi
USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, WiFi

Fysieke eigenschappen
Lengte x Hoogte x
Breedte
Gewicht (kg)
Toetsenbord
Werkingstemperatuur
Goedkeuringen/
conformiteit
Garantie

360 mm x 280 mm x 480 mm

360 mm x 280 mm x 480 mm

16,50 kg
QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
10°C-40°C
USA & Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinië: UL-AR & S Mark; Mexico: UL NOM
CoC; Australië: RCM Mark; Rusland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; India: BIS;
Taiwan: BSMI vrijstelling; Zuid-Afrika: LOA en SABS (geen logo op productlabel)
1 jaar

16,50 kg
QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
10°C-40°C
USA & Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinië: UL-AR & S Mark; Mexico: UL NOM
CoC; Australië: RCM Mark; Rusland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; India: BIS;
Taiwan: BSMI vrijstelling; Zuid-Afrika: LOA en SABS (geen logo op productlabel)
1 jaar
TEDLAR® is een gedeponeerd handelsmerk van DuPont.

25/08/2015

Uw distributeur
Brady EMEA
+27 11 704 3295
+32 (0) 52 45 78 11
+421 2 3300 4800
+45 78 79 10 35
+49 (0) 6103 7598 660
+33 (0) 3 20 76 94 48
+36 23 500 275
+39 02 26 00 00 22

Midden-Oosten
Noorwegen
Roemenië
Rusland
Spanje & Portugal
Turkije
Verenigd Koninkrijk & Ierland
Zweden

© 2015 Brady Worldwide Inc. Alle rechten voorbehouden.

+971 4881 2524
+47 21 99 97 76
+40 21 202 3032
+7 495 225 93 62
+34 900 902 993
+90 212 264 02 20
+44 (0) 1295 228 288
+46 (0) 8 505 988 31

EUR-M-767-NL

Afrika
Benelux
Centraal & Oost-Europa
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Hongarije
Italië

www.bradyeurope.com

