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Nowa, przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i5100 to inteligentne urządzenie, które 
odznacza się doskonałą wydajnością i potrafi wydrukować 1200 różnych standardowych 
etykiet identyfikacyjnych oraz etykiet niestandardowych, robionych na zamówienie dla 

klienta.

Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i5100 automatycznie komunikuje się z 
aplikacjami do projektowania etykiet firmy, materiałami eksploatacyjnymi do etykiet i 
taśmami barwiącymi, zapewniając sprawną i szybką konfigurację drukarki. Jej intuicyjny, 
kolorowy ekran dotykowy ma funkcję monitorowania statusu etykiet i druku, dzięki 
czemu wiesz, kiedy zainstalowana taśma barwiąca nie jest optymalnie dopasowana do 
zamontowanych materiałów etykietowych. Dzięki samocentrującemu się uchwytowi 
na rolki oraz automatycznej kalibracji i konfiguracji etykiet, etykiety Brady można z 
łatwością umieścić w drukarce. Dodatkowo drukarka ma szereg standardowych portów 
do podłączenia urządzeń zwykle wykorzystywanych w środowiskach przemysłowych.

Dzięki drukowi w rozdzielczości 300 i 600 dpi BradyPrinter i5100 oferuje niezwykle 
wyraźny, wysokiej jakości druk na niezawodnych etykietach klasy przemysłowej o 
szerokości od 5 do 110 mm. Drukarka wyposażona jest w mocny, 32-bitowy 
procesor 800 MHz i drukuje z prędkością do 300 mm/s w rozdzielczości 300 dpi. 
Wymienne rolki dociskowe pozwalają osiągnąć maksymalną wydajność pracy drukarki, 
nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Drukarka BradyPrinter i5100 może drukować na 70 różnych materiałach etykietowych 
ponad 1200 standardowych etykiet i niestandardowych etykiet i części.

Możliwe zastosowania:

• etykiety identyfikacyjne wyrobów: etykiety metalizowane, wskazujące ingerencję, 
etykiet prac w toku, etykiety badań jakościowych i inne

• etykiety w elektronice i etykiety obwodów drukowanych: poliimidowe etykiety 
do śledzenia w ruchu, etykiety zdejmowalne, etykiety rozpraszające ładunki 
elektrostatyczne i inne

• etykiety logistyczne i do śledzenia aktywów w ruchu: etykiety do śledzenia aktywów 
w ruchu, etykiety do pakunków i palet, etykiety do pojemników i półek z możliwością 
przeklejania i inne

• etykiety do identyfikacji kabli i komponentów: samolaminujące etykiety do kabli, 
koszulki termokurczliwe, zawieszki na kable, etykiety na przyciski, etykiety na 
tabliczki znamionowe i inne

• etykiety laboratoryjne: etykiety do krioprobówek, etykiety do szkiełek, etykiety 
zdejmowane do artykułów szklanych, etykiety do płytek dołkowych, etykiety do kaset 
i inne
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Akcesoria

Specyfikacje drukarki Wersje

Nr produktu Nr zamówienia Opis

149472 i5100-PR-25mm Rolka dociskowa 25 mm do i5100

149473 i5100-PR-50mm Rolka dociskowa 50 mm do i5100

149598 i5100-PR-80mm Rolka dociskowa 80 mm do i5100

149471 i5100-PR-120mm Rolka dociskowa 120 mm do i5100

149080 BT-USB-ADAPT Adapter Bluetooth na USB

197823 SD-CARD-8GB i7100 – karta pamięci SD 8 GB

149131 WLAN-EXANT Moduł WLAN na USB z zewnętrzną anteną

711019 RS232 C 9/9-pin 3m Przewód RS232 C, 9/9 pinów, 3 m

149470 i5100-IP-HOLDER Uchwyt rolki z funkcją RFID

149562 i5100-IP-RIBBTKUP Wrzeciono odbierające taśmy

133251 PCK-6 Zestaw czyszczący

600 dpi

149461 i5100-600-UKEU BradyPrinter i5100 600 dpi – Wielka Brytania/UE

149462 i5100-600-C-UKEU
BradyPrinter i5100 600 dpi – Wielka Brytania/UE z 

obcinarką

198780 i5100-600-EU-PWID

Drukarka BradyPrinter i5100 600 dpi – Wielka 

Brytania/UE z pakietem oprogramowania Brady 

Workstation PWID Suite

198781 i5100-600C-EU-PWID

BradyPrinter i5100 600 dpi – Wielka Brytania/

UE z obcinarką i pakietem oprogramowania Brady 

Workstation PWID Suite

198768 i5100-600-US BradyPrinter i5100 600 dpi – US

198769 i5100-600-C-US BradyPrinter i5100 600 dpi – US z obcinarką

198774 i5100-600-US-PWID
Drukarka BradyPrinter i5100 600 dpi – US z pakietem 

oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

198775 i5100-600C-US-PWID

BradyPrinter i5100 600 dpi – US z obcinarką i 

pakietem oprogramowania Brady Workstation PWID 

Suite
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Nr 
produktu Nr zamówienia Opis

300 dpi

149458 i5100-300-UKEU BradyPrinter i5100 300 dpi – Wielka Brytania/UE

149459 i5100-300-C-UKEU BradyPrinter i5100 300 dpi – Wielka Brytania/UE z 

obcinarką

198778 i5100-300-EU-PWID Drukarka BradyPrinter i5100 300 dpi – Wielka 

Brytania/UE z pakietem oprogramowania Brady 

Workstation PWID Suite

198779 i5100-300C-EU-PWID BradyPrinter i5100 300 dpi – Wielka Brytania/

UE z obcinarką i pakietem oprogramowania Brady 

Workstation PWID Suite

198766 i5100-300-US BradyPrinter i5100 300 dpi – US

198767 i5100-300-C-US BradyPrinter i5100 300 dpi – US z obcinarką

198772 i5100-300-US-PWID Drukarka BradyPrinter i5100 300 dpi – US z pakietem 

oprogramowania Brady Workstation PWID Suite

198773 i5100-300C-US-PWID BradyPrinter i5100 300 dpi – US z obcinarką i 

pakietem oprogramowania Brady Workstation PWID 

Suite
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Obejrzyj materiał wideo poświęcony drukarce 
i5100 BradyPrinter na stronie:

www.bradyeurope.com/i5100

Drukarka

Opis Przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i5100

Kolor druku Monochromatyczny

Szybkość drukowania (mm/s) 300

Rozdzielczość druku (dpi) 300 / 600

Pamięć wewnętrzna 256MB RAM, 50MB IFFS Flash, karta SD, gniazdo 

do 512GB

Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm) 240 x 317 x 435

Druk autonomiczny Wolnostojące i peryferyjne

Masa (kg) 6,62

Gwarancja 2 lata

Kalibracja Automatycznie dzięki ustawieniom sieciowym dla 

materiałów eksploatacyjnych

Nośnik

Etykiety ciągłe i wykrawane Etykiety ciągłe i wykrawane

Format etykiety/nośnika Materiaal en printlint worden afzonderlijk geleverd

Min. szerokość etykiet (mm) 5

Maks. szerokość etykiet (mm) 110

Min. szerokość podklejki (mm) 9

Maks. szerokość podklejki (mm) 112

Maks. szerokość wydruku (mm) 105,7

Zalecane użycie dzienne 5000

Wyświetlacz

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy LCD

Rozdzielczość obrazu 272 x 480 px

Wskaźniki na ekranie Pozostała taśma, Pozostałe zasilanie, Status 

urządzenia podrzędnego USB, Status Ethernet, 

Status Bluetooth, Odbiór danych, Rejestrowanie 

danych, Zegar cyfrowy, Włożono nośnik pamięci 

USB, Włożono kartę pamięci SD, Wskaźnik siły 

odbioru WLAN, Tryb druku: Brady lub standardowy, 

Rozpoznawanie taśmy i numeru części etykiety, 

Czujnik: wybór i położenie

Oprogramowanie i łączność

Opcje łączności USB, szeregowy, Ethernet. Opcjonalnie: WiFi, 

Bluetooth

Obsługiwane oprogramowanie or 

Zgodność z oprogramowaniem

Brady Workstation, LabelMark, 3. parti yazılım 

kullanımı için Windows tabanlı sürücü, CodeSoft

Zgodność z przepisami

Dopuszczenia/zgodność CE, FCC class A, cUL. Brady udostępnia aktualny 

wykaz z informacjami o zgodności z przepisami 

ochrony środowiska oraz o dopuszczeniach 

urzędowych i/lub znakach obowiązujących w ponad 

75 państwach (ochrona udzielona lub zgłoszony 

wniosek)

Drukarka i5100 wysyłana jest w kartonie. Urządzenie jest dostarczane z przewodem zasilania, 

przewodem USB, płytą CD z sterownikiem, instrukcją obsługi w różnych językach, instrukcją 

konfiguracji/ustawień i drukowaną instrukcją obsługi w języku angielskim, uchwytem na rolkę z 

funkcją RFID, wrzecionem odbierającym taśmy i pakietem oprogramowania Brady Workstation Basic 

Suite lub Brady Workstation PWID Suite


