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Together for
Safety & Efficiency

BMP71 Labelprinter

Deze pientere printer print ze allemaal

De BMP71 Labelprinter is een draagbare printer van topkwaliteit. De BMP71 kan het grootste aantal materialen
printen, zelfs labels op maat. Hĳ is uitgerust met een groot en duidelĳk scherm, is gemakkelĳk mee te nemen
en beschikt over een geïntegreerd toetsenbord dat beschikbaar is in verschillende configuraties. Of u nu
krimpkousen, gestanste labels of vinyl voor binnen- of buitengebruik wilt printen, de BMP71 heeft het juiste
labelmateriaal voor uw toepassing.
Helpt u in elke situatie
• Meer dan 500 ingebouwde symbolen
• Meer dan 400 labels + labels op maat
• Meer dan 30 verschillende soorten labelmaterialen
• Labelbreedte tot 50 mm
Zorgt ervoor dat u kunt blĳven doorgaan
•
•

AA-batterĳen of herlaadbare NiMH-batterĳ
Ideaal voor 1000 continue of gestanste labels per
dag
• 2 jaar garantie
Toont het volledige label in één keer
•

Groot kleurenscherm

Voor sneller labelen
• Snel typen met twee handen
• Volledige Qwerty/Azerty/Qwertz/Cyrillictoetsenborden
• Snel printen: 38 mm/sec

Bekijk onze instructievideo’s en
ontdek hoe eenvoudig labelen
kan zijn:
www.bradyeurope.com/BMP71

De BMP71 is een essentieel hulpmiddel
voor al uw labelingbehoeften.

Meer informatie
op www.bradyeurope.com/BMP71
Graag meer informatie?
Contacteer
ons via info@goossaert.be of +32(0)9 228 21 01

Printers

Printerspecificaties

Bestelreferentie

ArtikelOmschrijving
nummer

BMP71-AZERTY-EU

710601

BMP71 Labelprinter – AZERTY

BMP71-AZ-EU-LABS

306861

BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation LAB-suite

BMP71-AZ-EU-PWID

198643

BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation PWID-suite

BMP71-AZ-EU-SFIDS

198679

BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite

BMP71-CYRILLIC-EU

710604

BMP71-CYR-LABS
BMP71-CYR-PWID
BMP71-CYR-SFIDS

Printer
Omschrĳving

De BMP71 is een essentieel hulpmiddel voor al uw labelingbehoeften.

Inclusief

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat
een herlaadbare NiMH-batterĳ, AC-adapter, USB-kabel, roladapter
voor TLS2200 ®/HandiMark™-materiaal, snelstartgids, product-cd (met
printerstuurprogramma, zelfstudies, volledige gebruikershandleiding),
reinigingskit, Brady Workstation Suite, M71C-2000-595-WT, M71-31423 en M71-R6000.

BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH

Toepassingen

306865

BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation
LAB-suite

Labels voor elektrische identificatie, Site-identificatie, Labels voor
laboratoria, Draad- en kabellabels

Printsnelheid (mm/sec)

38,00 mm/s

198644

BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation
PWID-suite

Flash Geheugen

200 MB - tot 100.000 labels

Snĳmes

Handmatig snĳden, Tussen labels of aan het einde van printopdracht

Toetsenbord

QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH

198680

BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation
SFID-suite

BMP71-QWERTY-EU

710599

BMP71 Labelprinter – QWERTY EU

Kleurencapaciteit

Eenkleurig

BMP71-QY-EU-LABS

306862

BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation
LAB-suite

Taal

BMP71-QY-EU-PWID

198645

BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation
PWID-suite

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

Draagbaar

Ja

BMP71-QY-EU-SFIDS

198681

BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation
SFID-suite

BMP71-QWERTY-UK

710600

BMP71 Labelprinter – QWERTY UK

BMP71-QY-UK-LABS

306864

BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation
LAB-suite

Gewicht (kg)
Afmetingen B
(mm)

2,49
D

L

107 x 106 x 328

Werkingstemperatuur

5°C - 40°C

Werkingsvochtigheid

10%-90% (niet-condenserend)

Opslagtemperatuur

-30° - 60° C

Garantie

2 jaar

BMP71-QY-UK-PWID

198646

BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation
PWID-suite

BMP71-QY-UK-SFIDS

198682

BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation
SFID-suite

BMP71-US

115157

BMP71 Labelprinter – QWERTY US

Ondersteunde media

BMP71-QWERTZ-EU

710603

BMP71 Labelprinter – QWERTZ

Ondersteunde Materialen

Meer dan 400 stockartikelen, continue en gestanste labels, en
bulkrollen

BMP71-QZ-EU-LABS

306863

BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation LAB-suite

198647

BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation PWID-suite

Continue vs. gestanste
labels

Continue tape & gestanste labels

BMP71-QZ-EU-PWID
BMP71-QZ-EU-SFIDS

198683

BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite

Barcodes

Ja

Smart Cell

Ja

Max. Labelbreedte (mm)

50,80

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels
met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Min. Labelbreedte (mm)

6,40

Max. linerbreedte (mm)

57,00

Houd uw bedrĳf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat
te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Aanbevolen gebruik/
labels per dag

1000

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

Zorg ervoor dat alle labels voor uw laboratoriummonsters en -apparatuur scherp,
duidelĳk en leesbaar zĳn en alle benodigde informatie bevatten. Ontwerp en maak
eenvoudig labels voor uw cryobuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, conische maatbekers,
glaasjes en andere monsters in uw laboratorium. Workstation.BradyID.com/LAB

Batterĳtype

Herlaadbare NiMH-batterĳ

Netvoeding

Batterĳlader, AC-adapter

Beeldscherm

Accessoires

Draagkoffer, zacht

Stroomvoorziening

Scherm

Lcd-kleurenscherm

Artikel
Omschrijving
nummer

Beeldschermresolutie

320 x 240 px

710612

AC-adapter - EU - 220V

Lettertypes/afbeeldingen/symbolen

710613

AC-adapter - UK - 240V

Max. aantal lĳnen tekst

114881

Draagkoffer, hard

Tekstgrootte

4 - 170 pt

114882

Draagkoffer, zacht

Ingebouwde Lettertypes

Arial Alternative Monospaced, Swiss 721

147998

Labelrolgeleider voor BMP71-printer

Ingebouwde symbolen

Meer dan 500 symbolen inbegrepen

114886

Reinigingskit

Barcodemogelĳkheden

Ja

114885

Reserve batterĳ

Barcodes

Code 39 en 128, overige via software

710614

Snellader - EU - 220V

Printfuncties

710615

Snellader - UK - 240V

Serialisatie

Eenvoudig en gelĳktĳdig, en enkelvoudig en meervoudig geavanceerd

114884

Snellader - US - 120V

Printresolutie (dpi)

300

Reinigingskit

25

Software & aansluitmogelijkheden
Aansluitmogelĳkheden

USB

Softwarecompatibiliteit

Brady Workstation

Snellader

Graag meer informatie? Contacteer ons via info@goossaert.be of +32(0)9 228 21 01

BMP71-materialen voor
veiligheids- en site-identificatie
Brady biedt een uitgebreid assortiment duurzame labels voor veiligheids- en site-identificatie aan. De labels blĳven goed
kleven en leesbaar, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.
Veiligheidspictogrammen en labels
B-483

Bedrukbare labels met voorbedrukte kopteksten – WAARSCHUWING/GEVAAR/OPGELET – laten u
toe om zelf informatie naast de goed zichtbare titels te printen.

B-584

Dankzĳ de reflecterende kwaliteit van dit materiaal zĳn de labels duidelĳk leesbaar in omgevingen met weinig licht
(met behulp van een zaklamp).

B-595

Veelzĳdige vinyllabels voor binnen-/buitengebruik, ideaal voor algemene labelingtoepassingen in veeleisende omgevingen.

B-7593

EPREP-labels (Engraved Plate REPlacement) werden specifiek ontworpen ter vervanging van gegraveerde en
geplotte plaatjes voor de identificatie van kasten, drukknoppen enz.

Uitgangs- en richtingspictogrammen
B-582

Fotoluminescent polyester, ideaal voor uitgangs- en richtingspictogrammen voor vlucht- of evacuatieroutes, identificatie van
brandalarmknoppen en blusapparaten, en vluchtweggeleiding.

Zoneafbakening en vloermarkering
B-483/B-634
Bedrukbare ToughStripe-vloermarkeringstape, bestand tegen heftruckverkeer en palletstapelaars, scheurt niet of komt niet los.

Leidingmarkering
B-595

Vinyl voor binnen-/buitengebruik voor toepassing op onbeklede, geïsoleerde of omwikkelde leidingen.
Heeft een levensduur van 8 tot 10 jaar bĳ buitengebruik.

Identificatie voor de voedselverwerkende industrie
B-854, B-855

ToughWash Series-labels. De duurzame labelconstructie is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest
bĳ reinigingstemperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI. B-854-labels zĳn metaaldetecteerbaar en kunnen met een
metaaldector gedetecteerd worden.

Onderhoudslabels
B-423

Bedrukbare labels met de voorbedrukte koptekst “GETEST” laten u toe om zelf informatie naast de goed
zichtbare titels te printen.

B-428

Bedrukbare labels met de voorbedrukte koptekst “KALIBRATIE” laten u toe om zelf informatie naast de goed
zichtbare titels te printen.

Lean-labels voor magazĳnen
B-581

Beste keuze voor binnentoepassingen waarbĳ labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals magazĳnrekken.
Dankzĳ de speciale kleefstof kunnen labels gemakkelĳk verwĳderd en opnieuw aangebracht worden.

BESTAND TEGEN
WRĲVING

BESTAND TEGEN
BRANDSTOF/OLIE

BESTAND TEGEN HOGE
TEMPERATUREN

BESTAND TEGEN LAGE
TEMPERATUREN

VERWĲDERBAAR

BESTAND TEGEN
OPLOSMIDDELEN/CHEMICALIËN

EXTRA STERKE
KLEEFSTOF

UV-BESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71
EUR-O-936-NL

21/12/2017

© 2017 Brady Worldwide inc. Alle rechten voorbehouden

BMP71-materialen voor de identificatie
van eigendommen en componenten,
en fraudebestrĳding
Markering van eigendommen en componenten
Brady biedt verschillende materialen aan met agressieve kleefstoffen voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder
oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken. Al deze materialen kunnen met de BMP71 Labelprinter
geprint worden.
Naam- en typeplaatjes voor gladde oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (bv. metaal, glas en aluminium)
B-423

Wit glanzend polyester.

B-428

Gemetalliseerd mat polyester, beschikbaar met voorbedrukte kopteksten “EIGENDOM VAN” en “KALIBRATIE”.

B-430

Transparant glanzend polyester.

B-435

Gemetalliseerd glanzend polyester.

B-529

Witte, glanzende polypropyleenfolie met een drukgevoelige acrylkleefstof ontworpen voor het printen van labels voor binnengebruik.

Naam- en typeplaatjes voor gladde oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken
B-422

Wit glanzend polyester met 2 mil dikke kleefstof aanbevolen voor gestructureerde oppervlakken.

B-432

Transparant glanzend polyester, vergelĳkbaar met B-430 maar met een dikkere kleefstof, aanbevolen voor
gestructureerde oppervlakken.

B-439

Vinyl met een gesatineerde afwerking, beschikbaar in diverse kleuren.

B-499

Wit mat nylonweefsel, uitstekende hechtvermogen, ideaal voor omgevingen die bloodgesteld zĳn aan hitte, olie en vuil.

Naam- en typeplaatjes voor ruwe oppervlakken
B-483

Wit glanzend polyester, kleeft uitstekend op gestructureerde metalen en oppervlakken met een lage
oppervlakte-energie.

B-486

Gemetalliseerd mat polyester, kleeft uitstekend op gestructureerde metalen en oppervlakken met een
lage oppervlakte-energie.

B-489

Wit mat polyester, kleeft uitstekend op gestructureerde metalen en oppervlakken met een lage
oppervlakte-energie.

Fraudebestendige materialen
Brady biedt een assortiment fraudebestendige materialen aan die in kleine deeltjes versnipperen wanneer ermee geknoeid wordt. Dat maakt
het verwĳderen van het label enorm moeilĳk en tĳdrovend. Al deze materialen kunnen met de BMP71 Labelprinter geprint worden.
Fraudebestendige labels
B-351

Fraudebestendig wit mat vinyl voor type- en serienummerplaatjes. Voor toepassingen die een hoge performantie
en weerstand tegen productvervalsing vereisen.

B-362

Fraudebestendig gemetalliseerd mat vinyl voor type- en serienummerplaatjes. Voor toepassingen die een hoge
performantie en weerstand tegen productvervalsing vereisen.

B-530

Fraudebestendig wit glanzend vinyl met drukgevoelige acrylkleefstof voor eigendomsidentificatie en toepassingen
die weerstand tegen productvervalsing vereisen.

BESTAND TEGEN
WRĲVING

BESTAND TEGEN
BRANDSTOF/OLIE

BESTAND TEGEN HOGE
TEMPERATUREN

BESTAND TEGEN LAGE
TEMPERATUREN

VERWĲDERBAAR

BESTAND TEGEN
OPLOSMIDDELEN/CHEMICALIËN

EXTRA STERKE
KLEEFSTOF

UV-BESTENDIG

FRAUDEBESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71
EUR-O-936-NL

21/12/2017
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Oplossingen voor draad- en
kabelmarkering voor BMP71

Brady biedt duurzame identificatielabels voor alle soorten kabels en draden aan. De labels blĳven kleven en
leesbaar zelfs in de meest veeleisende omstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.
Wikkellabels
B-437

Labels met een toplaag van polyvinylfluoride voor de identificatie van draden en kabels waarbĳ zelfdovende eigenschappen
vereist zĳn.

B-472

Polyimide wikkellabels met matte toplaag voor de identificatie van draden en kabelbundels, en labeltoepassingen
waarbĳ zelfdovende eigenschappen vereist zĳn. Beschikbaar in verschillende kleuren.

B-498

Herpositioneerbare labels uit vinylweefsel die een zeer goede printkwaliteit en uitstekend hechtvermogen bieden.
Ze kunnen bovendien verwĳderd en opnieuw aangebracht worden.

B-499

Kabelvlaggetje uit nylonweefsel dat perfect rond kabels past en aan beide kanten bedrukt kan worden.
Dit label is uitstekend bestand tegen hoge en lage temperaturen, olie, vuil en chemicaliën.

Zelflaminerende labels
B-427

Kabellabels uit zelflaminerend vinyl bestaan uit een bedrukbaar gedeelte en een duurzaam, doorzichtig overlaminaat dat
rond het label wordt gewikkeld om de tekst te beschermen tegen vervaging en wrĳving.

B-642

Dunne, doorzichtige flexibele polyvinylfluoride tape om rond draden met een kleinere diameter te wikkelen.
De polyvinylfluoride film heeft goede zelfdovende eigenschappen en is bestand tegen oplosmiddelen.

Kabelvlaggetjes
B-425

Polypropyleen kabelvlaggetje dat perfect geschikt is voor de identificatie van glasvezelkabels. Het materiaal is bĳzonder flexibel
en verkrĳgbaar als P- of T-vormig label om het contactoppervlak tussen het label en de glasvezelkabel te minimaliseren.

Krimpkousen
B-342

Deze hittekrimpende polyolefin PermaSleeve™ is uitstekend bestand tegen hoge temperaturen (135 °C), chemicaliën en
oplosmiddelen, en is verkrĳgbaar in verschillende kleuren.

B-7641

Deze halogeenvrĳe krimpkous met lage rookemissie is uitstekend bestand tegen uv-licht, vocht en oplosmiddelen,
en heeft een lage ontvlambaarheid (EN 45545-2). Dit helpt bedrĳven om te voldoen aan de overheidsvoorschriften
inzake de uitstoot van rook en giftige stoffen tĳdens een brand.

Kabeltags
B-109

Een multifunctionele tag die kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder identificatie van meeraderige
kabels, inventaris, apparatuur, lockout, veiligheidswaarschuwing, herstelling en werk in uitvoering.

B-145

Een multifunctionele, verharde polyethyleen tag die kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder identificatie van
meeraderige kabels, inventaris, apparatuur, lockout, veiligheidswaarschuwing, herstelling en werk in uitvoering.

B-7598

Polyestertag voor het handmatig markeren van elektrische kabels en draden met verschillende diameters. Bĳ gebruik
van een transferkleefstof is deze tag ook geschikt voor de identificatie van patchpanelen, apparatuur en dergelĳke.

B-7599

De Rapido-draadmerker is een geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor de duurzame markering van elektrische en
glasvezelkabels.

B-7643

Halogeenvrĳe kabelmerkers voor de identificatie van dikke kabels of kabelbundels.

BESTAND TEGEN
WRĲVING

BESTAND TEGEN
BRANDSTOF/OLIE

BESTAND TEGEN HOGE
TEMPERATUREN

BESTAND TEGEN
LAGE TEMPERATUREN

VERWĲDERBAAR

ZELFDOVEND
NIET-ONTVLAMBAAR

BESTAND TEGEN
OPLOSMIDDELEN/CHEMICALIËN

SCHEURBESTENDIG

UV-BESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71
EUR-O-935-NL

08/12/2017
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Materialen voor de identificatie
van componenten voor BMP71
Brady biedt duurzame identificatielabels voor alle soorten componenten aan. De labels blĳven kleven en
leesbaar zelfs in de meest veeleisende omstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.
Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen
B-412

Polypropyleen tag voor de identificatie van productvoorraden, waarbĳ leesbaarheid en scheurvastheid vereist zĳn.

B-422, B-423/B-430

Polyesterlabels met een hoge scheurvastheid. Deze duurzame materialen zĳn verkrĳgbaar in verschillende afmetingen
voor de identificatie van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere tele- en datacomapparatuur. Ze zĳn
bedrukbaar en kunnen op maat worden gesneden en zo gebruikt worden als inschuifstrook voor patchpanelen of
vastgekleefd worden.

B-428

Gemetalliseerd polyester ontworpen voor toepassingen zoals type- en serienummerplaatjes die gebruikmaken van barcodes,
alfanumerieke tekens, grafische symbolen en logo’s, en naamplaatkwaliteit vereisen.

B-483

Ontworpen om een uitstekend hechtvermogen te bieden op gestructureerde metalen en moeilĳk bekleefbare kunststoffen.

Labels voor aansluitklemmen
B-498

Herpositioneerbare labels voor aansluitklemmen die een uitstekend hechtvermogen bieden en tegelĳk gemakkelĳk te
verwĳderen en opnieuw aan te brengen zĳn.

EPREP-labels (Engraved Plate REPlacement)
B-7593

Het innovatieve B-7593 EPREP-label is een polyesterlabel met een samendrukbare schuimdrager en glanzende
toplaag. Dit label werd specifiek ontwikkeld als vervanger voor gegraveerde en geplotte plaatjes voor de
identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen en patchpanelen, en kan ter plaatse
geprint worden.

Labels voor printplaten en elektronische componenten
B-459

Mat polyester ontworpen voor de identificatie van de bovenzĳde van printplaten en typeplaatjes waarbĳ
alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit/densiteit worden gebruikt.

B-473

Glanzend, statisch dissipatief polyester voor de post-processing labeling van printplaten en elektronische componenten.

B-717

Glanzend, statisch dissipatief polyimide voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten.

B-718

Glanzend, zeer dun, statisch dissipatief polyimide voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische
componenten.

B-724

Polyimide voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten.

B-727

Glanzend polyimide met een bĳzonder duurzame, permanente acrylkleefstof.

BESTAND TEGEN
WRĲVING

BESTAND TEGEN
BRANDSTOF/OLIE

BESTAND TEGEN HOGE
TEMPERATUREN

BESTAND TEGEN
LAGE TEMPERATUREN

VERWĲDERBAAR

BESTAND TEGEN
OPLOSMIDDELEN/CHEMICALIËN

ELEKTROSTATISCH
DISSIPATIEF

UV-BESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71
EUR-O-935-NL

08/12/2017
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Alle laboratoriumlabels voor BMP71
Brady biedt duurzame identificatielabels voor alle soorten laboratoriumstalen aan. De labels blĳven kleven en leesbaar zelfs in de
meest veeleisende laboratoriumomstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.
Identificatie van schaaltjes/flessen

Identificatie van cryobuisjes

B-499

B-490, B-492

Label uit dik nylonweefsel dat eenvoudig kan worden
aangebracht en uitstekend geschikt is voor verschillende
vormen.
Bestand tegen

FreezerBondz™ ultradun polyesterlabel voor het
labelen van bevroren of op kamertemperatuur
bewaarde flacons, buisjes en rietjes. Uitstekend
bestand tegen chemicaliën en wrĳving. B-490 is
ontworpen voor vlakke oppervlakken, B-492 voor
ronde oppervlakken.
Bestand tegen
Vriezer

Vl. stikstof

Vriezer

Autoclaaf

Identificatie van weefselcassettes

B-498

Heet water

Label uit vinylweefsel dat direct op weefselcassettes
kan worden aangebracht. Kan ook eenvoudig worden
aangebracht op pure paraffine en boven op oudere labels.
Bestand tegen

Identificatie van microtiterplaten

B-430

Transparant polyesterlabel dat uitstekend bestand
is tegen chemicaliën. Ideaal voor de identificatie
van microtiterplaten. Uitstekend geschikt voor
diverse oppervlakken.

Vriezer

Identificatie van objectglaasjes

B-481

Bestand tegen
Heet water

Vl. stikstof

StainerBondz-polyesterlabel dat uitstekend bestand is
tegen chemicaliën. Presteert zeer goed in kleuringsprocessen van objectglaasjes.

Autoclaaf

Bestand tegen

Identificatie van buisjes, flacons en rietjes

Vriezer

B-461

Heet water

B-488

Ultradun polyesterlabel met een transparante
lamineerlaag om de gedrukte tekst te beschermen
en ervoor te zorgen dat het vloeistofniveau van het
staal zichtbaar blĳft.

Polyesterlabel met uitstekende chemische bestendigheid.
Ideaal voor de identificatie van objectglaasjes en andere
vlakke oppervlakken.
Bestand tegen

Bestand tegen
Vriezer
Vriezer

Vl. stikstof

Heet water

Autoclaaf

Autoclaaf

Algemene identificatie

B-427

B-423

Zelflaminerend vinyllabel met uitstekende
slĳtvastheid en vlekafstoting dat past op het
kleine oppervlak van rietjes en staafjes en
bestand is tegen langdurige opslag.

Wit label met een uitstekend hechtvermogen voor het
labelen van lades, rekken, kasten en algemene labeling.
Bestand tegen

Bestand tegen
Vriezer
Vriezer

Vl. stikstof

Heet water

Heet water

Autoclaaf

B-595

Autoclaaf

Label met een uitstekend hechtvermogen voor het
labelen van lades, rekken, kasten en algemene labeling.
Verkrĳgbaar in wit, rood, geel, groen, blauw, oranje, zwart
en transparant.
Bestand tegen

Fraudebestendige verzegelingslabels voor flessen

B-351

Vinyllabel ontworpen om makkelĳk te
scheuren, zodat sporen van stalenvervalsing
meteen zichtbaar zĳn en verwĳdering van het
volledige label wordt voorkomen. Biedt naast
traceringsinformatie ook bĳkomende veiligheid.

Vriezer

B-424

Voordelig label voor algemene labelingtoepassingen.

Bestand tegen

Bestand tegen

Vriezer

Vriezer

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71
EUR-O-934-NL

04/12/2017

© 2017 Brady Worldwide inc. Alle rechten voorbehouden.

