
BBP™85 
Pictogram- en labelprinter
Creëer een opvallende boodschap

De BBP™85 pictogram- en labelprinter is een 300 dpi thermische transfert 
desktopprinter waarmee u opvallende, veelkleurige identificatieproducten op 
maat creëert met een breedte tot 254 mm. De printer beschikt over een groot 
touchscreen en een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface, die iedereen 
toelaat om snel en makkelijk pictogrammen te creëren. Verder biedt de printer 
een ruime keuze aan materialen, waaronder vinyl, polyester, reflecterende, 
fotoluminescente en voorbedrukte labels. Met een absoluut gebruikscomfort 
creëert u opvallend identificatiemateriaal van topkwaliteit in meerdere kleuren.
Groot, opvallend en beter dan ooit. Creëer een opvallende boodschap!

Grootse resultaten, kleine moeite
■■ Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen
■■ Gewoon inschakelen en printen … makkelijker kan niet!
■■ Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc 
met de MarkWare™-software

■■ Met de tijdbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, 
veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!

■■ USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen

Opvallen dankzij meerkleurendruk
■■ Bijzonder duurzame thermische transfertdruk in meerdere kleuren
■■ Courante pictogramformaten nog sneller printen met behulp van voorbedrukt 
labelmateriaal

■■ Maak het ontwerpen van labels nog flexibeler met de MarkWare™-software 
(v3.9.3 en hoger)

■■ Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk

De beste materialen
Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in 
duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme 
omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken 
kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de 
markt. Met de BBP85 printer kunt u kiezen uit meer dan honderd 
kwaliteitsmaterialen, waaronder :

■■ Een uitgebreide selectie industriële materialen gaande van 
101,6 mm tot 254 mm breed.

■■ Speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape.
■■ Voorbedrukte CLP (GHS), arc flash (vlamboog ) en ANSI/OSHA-labels.

Maak een keuze uit ons ruime gamma extra stevige, niet-uitsmeerbare printlinten, 
bestaande uit 1 of meerdere kleuren per lint.

Alle materialen zijn specifiek ontworpen met geheugencellen die 
informatie doorsturen naar de BBP™85 pictogram- en labelprinter.
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Technische printergegevens

Artikelnummer Bestelreferentie
711190 BBP™85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191 BBP™85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192 BBP™85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193 BBP™85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194 BBP™85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare

MarkWare™ Logistieke 
identificatiesoftware
MarkWare™, de aanvullende software bij de 
BBP85, is een efficiënt instrument voor de 
creatie van signalisatie. Het bevat meer dan 
1000 symbolen om snel en eenvoudig uw eigen 
pictogrammen en labels te maken. Ontwerp 
vanop uw pc uw boodschappen, symbolen, 
pictogrammen, informatieve en instructieve 
signalisatie.

BBP™85 Pictogram- en 
labelprinter

Specificaties
Printresolutie (dpi) 300 dpi
Printtechnologie Thermische transfertdruk
Kleurmogelijkheden Meerkleurig, Eénkleurig
Continue vs. gestanste (die-cut) labels Continue Tape & Voorgesneden Labels
Max. labelbreedte (mm) 254,00 mm
Max. printbreedte (mm) 216,00 mm
Max. printlengte (mm) 5000,00 mm
Snijmes Automatische cutter, standaard ingebouwd, zelfreinigend
Autonoom printen (zonder aansluiting 
op PC)

Ja

PC-aansluiting Ja

Softwarecompatibiliteit 
MarkWare 3.9.3, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma’s van 
derde partijen

Aansluitmogelijkheden
Standaard: 1 USB-hostpoort + 2 USB-apparaatpoorten, Ethernet met Brady-netwerkkaart.
Optioneel: draadloos Ethernet met Brady-netwerkkaart

Fysieke eigenschappen
Lengte x Hoogte x Breedte 500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg) 22
Toetsenbord Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH
Scherm Lcd-kleurentouchscreen van 7” 
Werkingstemperatuur 10 – 40°C, 20% – 80% RV niet-condenserend
Goedkeuringen/conformiteit UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Tick (Australië), GOST R (Rusland)
Garantie 12 maanden


