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M211: Ontwerp. Bekijk. Print. Allemaal vanaf uw smartphone

• Robuust en geschikt voor elke werkplek

• Label éénmalig en duurzaam

• Eenvoudig. Gemakkelijk. Intuïtief.
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● Industrieel ontwerp

● Compact en lichtgewicht < 0,5 kg

● 1.8m valbestendig

● MIL-STD-810G schokken en trilling

● Belasting tot 110 kg

● Verzonken knoppen

● Draagbaar

● Gebruiksvriendelijk

● BMP21 Print mechanisme

Design – Robuust en geschikt voor elke werkplek
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Technologie – Label éénmalig en duurzaam

● Bluetooth (BLE 5.0) 

● Automatisch snijmes

● Interne Li-ion Batterij

● USB-C poort (opladen)

● Voorgesneden en continue M21-cartridges

● Printsnelheid tot 15 mm per seconde

● Printbreedte van 6,35 tot 19 mm

● 203 dpi resolutie

● Onmiddellijke opstart en koppeling
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Express Labels App

● Print labels in 3 stappen

● Importeer data

● Label opslag

● Labels delen

● Real-time printerstatus

● Afdrukvoorbeeld

● Apple en Android

Brady Workstation 

● Label design

Software – Eenvoudig. Gemakkelijk. Intuïtief.



Voorgesneden labels als extra innovatie

● Afgeronde hoeken

● Ruimte op het label is beter benut

● Steeds dezelfde afmeting

● Referenties in B423, B427 en B499

● Labels voor veeleisende omgevingen
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M211 Printerkit en Labelprinter 7

Printer, verharde draagkoffer, M21-750-499, 

snelstartgids, AC & USB stroomkabel, 

riemclip en powerbank

M211 Printerkit M211 Labelprinter

Printer in kartonnen doos, M21-750-499, 

snelstartgids en AC & USB stroomkabel

Verharde draagkoffer, AC-adapter, powerbank, riemclip en magneet

Accessoires



BMP21-PLUS → M210 Label printer.
Nieuwe naam. Verbeterde gebruikservaring.
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M210. Maximale efficiëntie en verbeterde kwaliteit. 
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• Nieuwe naam. Verbeterde gebruikservaring.

• Label éénmalig en duurzaam

• Robuust en gebruiksvriendelijk
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Verbeterde gebruikservaring

● Verbeterde communicatie tussen Brady 

Authentic cartridges en de printer

● Indicatie resterend materiaal

● Duurzame en meer informatieve verpakking

● Nieuwe materiaalreferenties,

inclusief voorgesneden labels



M21-cartridges met “A” authentic markering
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BMP21-PLUS M210 M211

wordt
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Zelfde kwalitatieve labels. Kies hoe je ze wil maken.

• Geen connectiviteit

• Manueel snijmes

• Batterij niet inbegrepen

• Schok- en valbestendig

• Bluetooth connectie

• Express Labels App

• Automatisch snijmes

• Krachtige Li-ion batterij 

• Compact en draagbaar

• Schok- en valbestendig

M211 :  € 129 M210 : € 99 


