
De BradyPrinter M611 draagbare printer kondigt een nieuw hoofdstuk in de evolutie van 
identificatie aan. Ontwerp de meest complexe labels ter plaatse met enkel uw smartphone 
en de gratis “Expreslabels”-app van Brady en print de labels op betrouwbare, industriële 
labelmaterialen met de M611 draagbare printer. 

Ontwerp complexe labels ter plaatse met een smartphone
Met onze “Expreslabels”-app geïnstalleerd op uw smartphone kunt u eenvoudig complexe 
labels met 1D- en 2D-codes en barcodes ontwerpen, serialiseren, een uitgebreide 
grafische bibliotheek gebruiken, tekst, een tijdstempel en zelfs gegevens uit de cloud 
toevoegen. De ““Expreslabels”-app biedt de meest uitgebreide labelontwerpmogelijkheden 
voor smartphones op de markt en omvat ontwerpwizards om snel specifieke 
identificatielabels te maken.

BradyPrinter M611 
draagbare labelprinter
Stap mee in de evolutie van 
slimmere identificatie

Overal toegang

Print betrouwbare labels

Bekijk onze instructievideo’s en 
ontdek hoe eenvoudig labelen kan 
zijn: www.bradyeurope.com/M611 

www.bradyeurope.com/M611

Met de “Expreslabels”-app op een smartphone kunnen labelontwerpen naar de 
BradyPrinter M611 worden verzonden via wifi of Bluetooth en direct worden geprint. Ze 
kunnen ook worden verzonden naar of ontvangen door computers op kantoor, zodat u 
niet telkens een volledig nieuw label moet ontwerpen. Gebruik bestaande ontwerpen, 
bewerk en print deze om de afstand tussen het kantoor en uw locatie te overbruggen. 
Labels die zijn ontworpen met een app van het Brady Workstation-platform zijn 
compatibel met de “Expreslabels”-app die wordt meegeleverd met de BradyPrinter 
M611.

De BradyPrinter M611 draagbare printer is compatibel met ons uitgebreide assortiment 
betrouwbare, industriële labelmaterialen. Deze materialen zijn bestand tegen extreme 
temperaturen, vuur, chemicaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, vocht en vuil, en zijn 
ontwikkeld om te blijven kleven en leesbaar te blijven in veeleisende omstandigheden. 
Ze zijn verkrijgbaar in professionele labeltypes waaronder wikkellabels voor 
draadmarkering, zelflaminerende labels, vlaglabels, tags en verschillende labels voor 
componenten zoals EPREP-labels met de kwaliteit van een naamplaatje.

Probeer de app gratis om alle twijfel weg te nemen:

Apple App Store Google Play 
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Printerspecificaties
PRINTER
Omschrijving M611 Labelprinter – EU

Inclusief Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat 
een USB-kabel, snelstartgids, netstroomkabel, USB-stick met 
productinformatie en Windows-stuurprogramma, draagriem, 
Brady Workstation Basisontwerp Suite, een rol PTL-97-488 en 
een M61-R4310-printlint.

Toepassingen Draad- en kabelmarkering; algemene & industriële identificatie; 
eigendomsidentificatie; laboratoriumidentificatie;  identificatie 
van aansluitklemmen; voice- en data-identificatie; identificatie 
van typeplaatjes; identificatie van patchpanelen; markering van 
elektrische componenten; markering van controlepanelen en 
componenten; identificatie van printplaten en componenten

Printsnelheid (mm/sec) 33,8

Intern geheurgen 256 MB Flash; 512 MB RAM

Snijmes Automatisch snijmes

Toetsenbord Geen

Kleurencapaciteit Eenkleurig

STROOMVOORZIENING
Automatische uitschakeling Ja

Batterijtype Herlaadbare lithium-ionbatterij

Netvoeding AC-adapter
Batterijlader

BEELDSCHERM
Scherm Lcd-kleurentouchscreen

Indicatoren op het scherm Levensduur van batterij
Herkenning van printlint- en labelartikelnummer
Resterend materiaal
Bluetooth-status
Foutmelding
wifi

Beeldschermresolutie 320 x 240 px

LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN
Ingebouwde Lettertypes Zie Brady Workstation

Barcodemogelijkheden Ja

Barcodes Code 39 en 128, andere via software

PRINTFUNCTIES
Printresolutie (dpi) 300

SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN
Aansluitmogelijkheden Bluetooth, USB, wifi

Softwarecompatibiliteit Brady Workstation mobiele app “Expreslabels”

CONFORMITEIT
Goedkeuring/Conformiteit CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD,

2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 tweede editie, EN \ IEC 
60950-
1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, EN \
IEC 62368-1:2014, WEEE

Accessoires

Printers

Bestelreferentie
Artikel-
num-
mer

Omschrijving

M611-EU-BT-W 149570 M611 Labelprinter – EU

M611-EU-PWIDS 199974 M611 Labelprinter – EU met Brady Workstation-suite voor 
productidentificatie en draadmarkering

M611-UK-BT-W 199973 M611 Labelprinter – UK

M611-UK-PWIDS 199975 M611 Labelprinter – UK met Brady Workstation-suite voor 
productidentificatie en draadmarkering

M611-AM-BT-W 149569 M611 Labelprinter – US

M611-US-PWIDS 199976 M611 Labelprinter – US met Brady Workstation-suite voor 
productidentificatie en draadmarkering

Artikel-
nummer

Omschrijving

710612 AC-adapter - EU - 220V 

710613 AC-adapter - UK - 240V 

114883 AC-adapter - USA 120V 

146233 Bevestigingslint voor M611/ 
BMP61

149568 Draagtas voor M611

149566 Magneet voor M611 

018556 Reinigingskit

149567 Verharde draagkoffer voor M611

De Basisontwerp Suite is 
inbegrepen bij elke printer, u 
hoeft deze enkel te downloaden. 
Workstation.BradyID.com/Free

Identificeer uw producten en draden snel 
met gepersonaliseerde tekst of grafische 
labels met behulp van geserialiseerde of 
geïmporteerde gegevens. 

Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Magneet 

Verharde draagkoffer Draagtas 

Taal Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, 
Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, 
Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, 
Zweeds, Turks

Draagbaar Ja

Gewicht (kg) 1,6

Afmetingen B × D × L (mm) 113 x 279 x 115

Valtest tot 1,2 meter

Werkingstemperatuur 5°C - 40°C

Werkingsvochtigheid 10%-90% (niet-condenserend)

Kalibratie Geautomatiseerd met Smart Cell

Garantie 2 jaar

ONDERSTEUNDE MEDIA
Ondersteunde Materialen Meer dan 800 standaard labels: continue tapes, gestanste 

labels en bulkrollen, gepersonaliseerde labels en tapes.

Compatibele materialen BM71-(bulk), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, 
PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(bulk), BM61D-, BM61C-, BM61E-, 
PTLEP-

Formaat Printlint en tape apart, ook bulkrollen

Continue vs. gestanste labels Continue tape & gestanste labels

Barcodes Ja

Smart Cell Ja

Labelafmetingen Verschillende breedtes van 6,4 mm tot 50,8 mm

Max. Labelbreedte (mm) 50,80 mm

Min. Labelbreedte (mm) 6,4 mm

Min. Labelhoogte 5,99

Max. linerbreedte (mm) 57

Min. linerbreedte (mm) 20,62

Aanbevolen gebruik/labels 
per dag

750

adkamink
Breed met witte achtergrond


