
SZÍNEK ÉS ANYAGOK
KOMBINÁCIÓJA

Nyomtatás különböz� szín� öntapadós szalagokra vagy többféle felhasználáshoz
szolgáló tekercses, kivágott címkékre (irányjelz�, biztonsági és tájékoztató célú,

termelésirányításhoz, készletgazdálkodáshoz és állóeszköz gazdálkodáshoz
szolgáló címkék, HSID címkék, vonalkódok…)

FESTÉKSZALAGOK
Hosszúság 90 m. Szélesség 110 mm.
Monokróm nyomtatáshoz ötféle szín: fekete, fehér, piros, kék, zöld

TEKERCSES KIVÁGOTT CÍMKE:
(a címkék száma és mérete tekercsenként eltér�). Beszerez het�
h�érzékeny papírból, vinil fóliából és poliészterb�l – fehér vagy
fémes (metál) színben. HSID címkék szintén kaphatók külön-
böz� formátumokban és anyagokból. 

STANDARD: 35 m hosszú tekercs
Színek: fehér és sárga 
3 különböz� szélességben: 
25, 50 és 75 mm 

A szalagok nagy színválasztékban és háromféle szélességben – 29, 57 és 100 mm
– állnak rendelkezésre a különféle címkézési igények kielégítése céljából.

ÖNTAPADÓ ANYAGOK
IPARI HASZNÁLAT: 35 m hosszúságú tekercsek

MARKWARE™ SZOFTVER
A MarkWare™, ez a biztonsági, tájékoztató és irányjelz�
címkék, és táblák el�állításához szolgáló nagyteljesítmény�
szoftver jelenti a leghatékonyabb eszközt a MiniMark™ hasz-
nálatához. 

11 NYELV: angol, francia, német, holland, spanyol, portugál, olasz, dán, svéd, norvég és finn.
OPERÁCIÓS RENDSZER: Windows 98 (2nd Edition), 2000 – XP, NT (a 6-os szerviz -
csomagot igényli)
MINIMÁLIS PROCESSZOR KONFIGURÁCIÓ: Pentium�1
RAM: legalább 32 MB (ajánlott a 128 MB)
KÖNYVTÁR: több mint 1000 szimbólum, piktogram és el�re beállított formátum:
szabályok és követelmények, veszélyjelzés, tiltás, t�zveszély, veszélyes anyagok,
szállítás, információ …
15 VONALKÓD PROTOKOLL: Codabar, Code128 Auto, Code 128 A, Code128 B,
Code 128 C, Code 39, EAN/JAN-13, EAN/JAN-18, kib�vített Code 39, HIBC, Inter -
lea ved 2/5, UPCA, UPCE 11 számjegyes, UPCE-0 6 számjegyes, UPCE-1 6 számjegyes.
BET�K: a számítógépre installált összes bet�típus
FUNKCIÓK: Negatív nyomtatás / tükörnyomtatás / Puzzle nyomtatás / tárgyfordítás,
adat importálás, (Excel�, Access�, Dbase�, text�, FaxPro�, Lotus�, Paradox� 
formátumok esetén) / rajzok, piktogramok és diagramok importálása BMP, DIB,
TIF, JPG, WMF, PNG, PCX, PCT, RAS és EPS típusú fájlok esetében.

FEHÉR SÁRGA

FEHÉR
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PIROS KÉK ZÖLD

BARNA BÍBOR ÁTLÁTSZÓARANYSÁRGA SZÜRKE

NARANCSSÁRGA
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BRADY,  REFERENCIA AZ AZONOSÍTÁSHOZ

HORDOZHATÓ
MONOKRÓM

KOMPAKT MONOKRÓM 
PERIFÉRIÁLIS EGYSÉG

ÉRINT�KÉPERNY�S, 
MONOKRÓM, 

ÖNÁLLÓ KÉSZÜLÉK

ÉRINT�KÉPERNY�S, 
SZÍNES,

ÖNÁLLÓ KÉSZÜLÉK

ÉRINT�KÉPERNY�S,
SZÍNES ÉS KIVÁGÓ

TÖBBSZÍN� ÉS
NAGYMÉRET�

MINIMARK™ NYOMTATÓ
NYOMTATÁSI MÓDSZER: h�átvitel + közvetlen átvitel
FELBONTÁS: 203 DPI
MEMÓRIA: 2MB DRAM / 2MB flash ROM
VÁGÁS: Integrált, automatikus
NYOMTATÁSI SEBESSÉG: max. 4 hüvelyk per szekundum (10 cm/s)
PORTOK: párhuzamos + USB + soros
MAXIMÁLIS NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG: 104 mm
MINIMÁLIS NYOMTATÁSI HOSSZÚSÁG: 25 mm-t�l 1 m-ig
TÁMOGATOTT NYOMTATÁSI ANYAGFELÜLET: vinil, poliészter, öntapadós szalag
+ tekercses kivágott címkék
MÉRETEK: 201 mm szélesség x 260 mm mélység x 179 mm hosszúság
SÚLY: 2,2 kg
ÁRAMIGÉNY: Bemenet: 100-240 V / 50/60 Hz / 1,6 AOutput : 24 VDC - 2.5 A

Kimenet: 24 VDC – 2,5 A
AZ ÖN BRADY MÁRKAKÉPVISELŐJE

Néha egy kis dolognak is er�teljes
hatása lehet

Néha egy kis dolognak is er�teljes
hatása lehet
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W.H. Brady NV Mo-i KKK
Puskás Tivadar u.4., 2040 Budaörs, tel.: +36 23 500 275, fax: +36 23 500 276

www.bradyeurope.com, central_europe@bradycorp.com
Brady s.r.o.

Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 3300 4800, fax: +421 2 3300 4801
www.bradyeurope.com, central_europe@bradycorp.com



Egyszer� használat és minimális helyigény
Id�takarékos és felhasználó-barát: ezek a tulajdonságok el�segítik, hogy az Ön élete 

is egyszer�bb legyen. Számítógépén hatékonyan elkészítheti saját üzeneteit, szimbólumait, 
piktogramjait, vonalkódjait, levelezési címkéit, cs�jelöl� címkéit, és más jelöléseket...

Minimális befektetés, maximális hatékonyság
A szükséges címkék küls� forrásból való beszerzése gyakran hosszadalmas, költséges megoldásnak

bizonyul. Emellett, a biztonsági jelölések hiánya súlyos balesetek oka lehet. Ne függjön többé másoktól!
Minimális befektetéssel gazdaságos megoldáshoz juthat, és hatékonyabb is lehet. 

Nyomtatás különböz� anyagokra
Az öntapadós szalagokra vagy tekercses, kivágott címkékre történ� nyomtatás többféle használatot tesz lehet�vé

(jelz�táblák, biztonsági címkék, termelésirányítás, készletgazdálkodás és állóeszköz gazdálkodás, stb.).
Szüntesse meg az id�pazarlást! Cége az átláthatóság és a termelékenység terén vezet� szerephez juthat. 

Kerülje el a baleseteket a megfelel� azonosító
címkék használatával!

Egy nyomtató az Ön igényeinek kielégítésére

A következ� el�nyök nem 
rejtenek semmilyen csapdát…

Egyszer� használat, kiváló nyomtatási min�ség, kis méret…
A MiniMark™ Megoldás jelenti a felhasználó-barát tulajdonságok 
és a kreativitás versenyképes költség� ideális kombinációját. 

Cs�vezetékek helyszíni azonosító jelölése!

Egyszer� használat
A MarkWare™, a MiniMark™ használatához nélkülözhetetlen
kiegészít� szoftver, egy nagyteljesítmény� és hatékony 
eszköz az ipari jelölési rendszerekben. 
Több mint 600 szabványosított szimbólum és több, mint 
500 formátum használatát teszi lehet�vé. Igazi segítséget 
jelent a kreatív munka minden fázisában. 

A jelölések testreszabása
Adjon üzeneteinek (logók, szövegek, stb.) egyszer� módon egyéni, sze mélyes
jelleget, hogy az így készített jelölések végre megkaphassák a megérdemelt

figyelmet. Minden olyan más, amikor minden tisztán látható és érthet�!

Összhangban az európai szabványokkal
Cs�jelöl� címkék nyomtatásához egyszer�en válassza ki az Ön országára

vonatkozó szabványt, és kövesse a szoftver utasításait. A MarkWare™ garantálja
a szabványoknak való közvetlen megfelel�séget, amelynek révén id�t takaríthat meg.

Egyszer�ség és lelki nyugalom!

MarkWare™

Gondoskodjon raktárkész-
letének hatékony 

címkézésér�l!

A nagyobb hatás érdekében adjon
személyes jelleget üzeneteinek!

MINDEN IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE 
TERVEZETT NYOMTATÓ:

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK

CS�JELÖL� CÍMKÉK

ÁLLÓESZKÖZÖK KEZELÉSE,
NYILVÁNTARTÁSA 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS IRÁNYJELZ� JELÖLÉSEK

VESZÉLYES ANYAGOK 
AZONOSÍTÓ JELÖLÉSE

KARBANTARTÁSI JELÖLÉSEK
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Az egyszer�ség igényével 


