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M211 labelprinter

Ontwerp. Bekijk. Print.  
Allemaal vanaf uw smartphone.

Ontwerp, bekijk en print labels - allemaal vanaf uw smartphone. De M211 is eenvoudig en intuïtief, 
en gebouwd voor gebruik op de werkvloer. Hij werkt de hele dag op een volle batterij en is bestand 
tegen vallen, schokken en belasting.

• Eenvoudig. Gemakkelijk. Intuïtief.  
Ontwerp, bekijk en print eenvoudig labels met de toonaangevende Expreslabels-app op uw 
vertrouwde smartphone en maak snel verbinding met uw printer.

• Label eenmaal.  
Nu met voorgesneden en continue labels in 90+ cartridges, boordevol betrouwbare, geteste en 
gespecialiseerde labelmaterialen die blijven kleven en leesbaar blijven op elk oppervlak en in elke 
omgeving.

• Robuust en geschikt voor elke werkplek.  
Klaar om de hele dag te labelen met een lichtgewicht printer van 0,5 kg, een krachtige batterij, 
‘plaats-vergrendel-print’-labelcartridges en een ingebouwd automatisch snijmes. Bestand tegen 
een val van 1,8 m, een belasting van 110 kg en schokken.

Ga mobiel en krijg meer opties met 
Expreslabels.

Labels maken met slechts één tik.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile

https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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M211 Labelprinter

M211 Printerkit

Accessoires

Printerspecificaties

Artikelnummer Omschrijving

170381 M211-printer - EMEA

Artikelnummer Omschrijving

170390 M211-kit  EMEA 

Eigenschappen

Printtechnologie Thermische Transfert

Printresolutie (dpi) 203

Printsnelheid (mm/sec) 15,24

Kleurencapaciteit Eenkleurig

Continue vs. gestanste labels Continue & gestanste

Max. labelbreedte (mm) 19,05

Max. printlengte (mm) 914,40

Aanbevolen gebruik/labels per dag 100

Aansluitmogelijkheden Bluetooth® 5 lage energie (klasse II)

Softwarecompatibiliteit Mobiele app “Expreslabels”*

Ondersteunde smartphones en 
tablets

Android-toestellen met Android OS 5+
iPhone 5S of nieuwer met iOS 10+

Barcodes Meer dan 20 barcodetypes beschikbaar, waaronder QR en 
Datamatrix, met de app “Expreslabels”.

Ingebouwde symbolen Meer dan 1400 symbolen in 18 categorieën beschikbaar in 
de app “Expreslabels”.

Fysieke eigenschappen

Breedte  x Hoogte x Diepte (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Gewicht (kg) 0,54

Indicatoren op het scherm LED-lichtsymbolen geven de verbindingsstatus, de  
batterijlading en foutmeldingen aan.

Snijmes Automatisch snijmes

Garantie 2 jaar

Valtest Bestand tegen een val van 1,8 m
Bestand tegen een belasting van 115 kg 
Schokbestendig volgens de militaire norm MIL-STD-810G

Meer informatie op  
www.bradyeurope.com/M211

Deze kit wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een M211-printer,  
M21-750-499-labelcartridge, snelstartgids, netstroomkabel met stekkers voor EU, UK en US, 
riemclip en powerbank.

* Download de mobiele app “Expreslabels”: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Deze printer wordt geleverd in een kartonnen verpakking met een M21-750-499-labelcartridge, 
netstroomkabel met stekkers voor EU, UK en US, en een snelstartgids.

Artikelnummer Omschrijving

170385 M211-riemclip

170386 M211 verharde draagkoffer

170387 M211-powerbank

170388 M211 AC-wandadapter EMEA

170425 M211-magneet

http://www.bradyeurope.com/M211
http://www.bradyeurope.com/M211

