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Impressora Portátil
BMP®41!
Crie etiquetas
profissionais onde
e quando precisar.

Portátil. Profissional. Potente.
®

A Impressora BMP 41 é feita para ir com você e imprimir etiquetas onde
precisar dela. Com uma tela de fácil visualização, interface intuitiva e design
robusto, permite imprimir etiquetas de forma rápida e fácil.

Portátil e Durável
nn

Se encaixa confortavelmente nas mãos, com apoios de borracha.

nn

Cabe facilmente em caixas de ferramentas.

nn

Teclado estilo QWERTY para digitação mais rápida e precisa.

nn

Bateria recarregável de longa duração.

nn

Resiste a impactos de quedas de até 1,8 metros.

Profissional
nn

Desempenho testado em mais de 10 tipos de materiais como etiquetas
autolaminadas e termocontráteis.

nn

Disponíveis etiquetas pré-cortadas e contínuas para atender as
necessidades do seu trabalho.

nn

Troca simples e rápida de cartuchos.

nn

Reconhecimento automático de etiquetas, não sendo necessária calibração.

Potente
nn

Resolução de 300 dpi para etiquetas nítidas e claras.

nn

Use-a diretamente na estação de trabalho, em trânsito ou no escritório
conectado a um computador.

nn

Modelos de etiquetas inclusas para as aplicações padrões de identificação.
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Portátil. Profissional. Potente.
®

A impressora BMP 41 é a melhor solução portátil para todas as suas necessidades
de impressão. Esta impressora é a ferramenta que pode ir com você a qualquer
lugar e imprimir a qualquer momento.

Variedade de Materiais
nn

Impressões duráveis com tamanho real de até 25mm para etiquetas
pré-cortadas e contínuas.

nn

Compatível com mais de 10 tipos de materiais diferentes.

nn

Etiquetas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo fios e cabos,
bloco de terminais, patch panel, termocontráteis, componentes de painéis
e identificação em geral.

Código Brady

Descrição

BMP41-KIT

Impressora BMP®41

BMP41-BATT

Bateria BMP®41

BMP41-MAGNET

Acessório Magnético BMP®41

BMP41-HC

Maleta BMP®41

BMP41-QC

Carregador BMP®41

BMP41-AC

Adaptador AC BMP®41

BMP41-USB

Cabo USB BMP®41

* Acompanham a impressora, Adaptador AC, Cabo USB e 1 Cartucho de Etiqueta MC1-1000-595-WT-BK

Especificações da Impressora
Aplicações

Identificação de fios e cabos, identificação de dados e voz, identificação elétrica, identificação de painéis, identificação de produtos, segurança e
manutenção e identificações em geral

Modelos de impressão

Marcador de Fios, Bloco de Terminais, Patch Panel, Bandeirola, Geral, Bloco-66, Bloco-110

Funções de impressão

Pré-visualização, Serialização, Comprimento Fixo, Espelhado, Impressão Vertical, Impressão Rotacionada, Auto-formato, Multi-impressão, Formato
Banner, Inclusão de Borda

Resolução de impressão

Transferência Térmica, 300 DPI

Velocidade de impressão

1.3" - 33mm/seg

Recursos de cor

Impressão Monocromática

Número máximo de etiquetas por dia

250

Teclado

QWERTY

Tipo de corte

Manual

Tamanho da Tela

5,461 x 3,81 (cm) com iluminação

Peso com Bateria

1,3 Kg

Fonte de Alimentação

Bateria recarregável com indicador de vida ou AC

Memória

48 MB /Até 25.000 etiquetas

Conectividade com PC

Opcional através de USB

Portátil

Sim

Modelos de Materiais

Etiquetas contínuas ou pré-cortadas

Método de Calibração

Reconhecimento automático de etiquetas

Tamanho da Etiqueta

5,9 - 25mm de largura e até 990mm de comprimento

Materiais Compatíveis

Mais de 190 modelos de etiquetas

Tipos de Materiais

Poliéster, Poliéster Transparente, Poliéster Metalizado, Termocontrátil, Polipropileno, Vinil Autolaminável, Vinil, Tecido de Vinil

Tamanho de Fonte

de 4 a 196 pt

Símbolos

450

Código de Barras

Código 39 e UCC 128, adicional via software

Garantia

2 Anos
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