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Vergelijking tussen de
industriële labelprinter
BradyPrinter i7100
en de BP-PR Plus
www.bradyeurope.com/i7100
Raadpleeg onderstaande tabel en ontdek hoe de nieuwe, betrouwbare en krachtige BradyPrinter i7100,
speciaal ontworpen voor het verwerken van grote volumes, verbeterd werd vergeleken met zijn voorganger
BP-PR Plus.

Specificaties

BradyPrinter i7100

BP-PR Plus

Materiaalpad

Links uitgelijnd

Gecentreerd: hogere printnauwkeurigheid, minder kreuken in het printlint

Touchscreen

Nee

Ja, in full colour voor eenvoudige en intuïtieve bediening

Laden van materialen

Niet-plooibaar metalen deksel

Tweedelig inklapbaar deksel in schokbestendige kunststof zorgt voor een
kleinere voetafdruk van het systeem
Standaard antistatische borstel op BradyPrinter i7100 zonder Peel-functie

Slijtage van printkop

Standaard

Minder slijtage van de printkop dankzij geharde scherpe printkopranden en
smalle verwisselbare drukrollen

Printresolutie (dpi)

203/300/600

300/600

Max. printsnelheid

Tot 254 mm/sec

Tot 300 mm/sec

Aansluitmogelijkheden

Serieel, USB, ethernet

Serieel, USB, ethernet, extra USB-poort op zijpaneel, optioneel WLAN,
optionele I/O-aansluiting voor activering op afstand

Min. labelbreedte

4 mm

4 mm

Max. labelbreedte

116 mm

110 mm

Max. afdrukbreedte

105,6 mm

105,7 mm

Processor 32-bit
kloksnelheid

266 MHz

800 MHz, om sneller en krachtiger te werken

Geheugen

64 MB (RAM) - 8 MB (Flash)

256 MB (RAM) - 50 MB (Flash) - gleuf voor SD-geheugenkaart (max. 512 GB)

Snijmes

Snijmes CU4, snijmesbak CU4,
snijmes CU4-perforatie, perforeermes PCU/4

Er zijn twee snijmessen (perforeermes PCU400 en automatisch snijmes
CU400 met bak) verkrijgbaar om het materiaal volledig door te snijden ofwel
te perforeren om later met de hand af te scheuren, of om beide handelingen
tegelijk uit te voeren.

Softwarecompatibiliteit

LabelMark, op Windows gebaseerd stuurprogramma voor
software van derden

Brady Workstation, LabelMark, op Windows gebaseerd stuurprogramma
voor software van derden

Accessoires

Voor elke toepassing is een groot aantal accessoires verkrijgbaar:
• voor printen
Reinigingskit voor printers, ter
• voor snijden
plaatse installeerbare snijmes• voor verdelen en opwikkelen van labels
sen en snijmesbak, externe
• voor verbinden en aansluiten
rewinders, compacte flash-kaart,
• voor reiniging en onderhoud
USB-interface, Fast Ethernet-inzoals ter plaatse verwisselbare drukrollen, kwalitatieve printkoppen,
terface, seriële kabel RS 232C,
automatische snijmessen en perforeermessen, I/O-interface, USB
aanwezigheidssensoren
WLAN-stick, wikkelgeleiderplaat, IPA-printerreinigingsstaafjes, inbussleutel,
aanwezigheidssensoren enz.

Formaat (mm)

B 242 x H 274 x D 446

B 252 x H 288 x D 460

Gewicht (kg)

8,5

10

Garantie

1 jaar

2 jaar
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