
B-FP3D 
Impressora Portátil 

Catálogo de produto 

• Aumente a capacidade da sua equipa de
trabalho móvel, com a compacta e
robusta gama de impressoras Toshiba
portáteis de tickets e etiquetas de 3
polegadas.

• Dirigida à impressão de tickets e
com uma versão mais disponível
para aplicações de etiquetas, a B-
FP3D proporciona uma verdadeira
versatilidade.

• Robusta e duradora; desenhada para o
utilizador, de fácil manuseamento, display
de várias cores e a flexibilidade
necessária para operar nos mais diversos
ambientes de trabalho.



Tecnologia para cada lugar de trabalho, oferece funcionalidade 
avançada, facilidade de uso e tranquilidade. Sobre a base de 
esta filosofia, com a serie B-FP3 pode usufruir de uma serie de 
aplicações numa ampla variedade de sectores. Desde pontos 
de venda móvel ou diminuição de filas, emissão de tickets ou 
recibos “on the road”, venda ambulante e serviços de entrega 
em operações de logística. 

• Comércio

– Alteração de preços, etiquetagem de
prateleiras, diminuição de filas, promoções,
TPV móvel

• Armazém e logística

– Etiquetas de envio, faturas, envio de embalagens,
guias, vendas “on the road”e contabilidade

• Hoteleira
– Entradas em eventos, vales de refeição, POS móvel

• Saúde

– Farmácia móvel, identificação de pacientes, documentos
e acompanhamento de amostras de laboratório

• Serviços públicos

– GNR, PSP, transportes públicos (bilhetes,
multas, faturação de serviços, etc.)

• Trabalho em campo

– Relatórios de testes, manutenção, leitura de
contadores, recibos de venda

Fácil de usar 
Pequena e fácil de manejar, a serie B-FP3 foi c o n c e b i d a  
a  p e n s a r  n o  u t i l i z a d o r . Fácil de utilizar, com um 
display gráfico LCD a cores, que proporciona atualizações de 
estado facilmente visíveis. Grande capacidade de carga de 
papel, sistema “drop-in” para realizar a alteração rápida e 
eficiente do rolo, e uma barra dupla para rasgar o papel, para 
oferecer a máxima flexibilidade ao operador. 

Durabilidade de serie 
A serie B-FP3 está protegida por todos os lados por robustos 
protetores de borracha, que permitem suportar os testes de 
queda até 1,6 m. Graças a um rating à prova de água IP541) Este 
robusto dispositivo portátil pode suportar condições extremas, seja 
qual for a sua exigência de impressão. 

Preparada sempre que necessite! 
Líder no mercado em velocidade de impressão até 6 
polegadas por segundo, um processamento mais rápido com 
uma CPU avançada e um tempo de arranque rápido, garantem 
que a B-FP3 está preparada para imprimir tickets e etiquetas, 
de forma rápida e eficiente com apenas um botão. Uma 
potente bateria, oferece uma elevada autonomia de 
funcionamento para manter o seu negócio em movimento e 
minimizar o tempo de inatividade. 

Carregamento – em qualquer momento e em qualquer 
lugar Mantenha a sua equipa de trabalho em movimento com 
as opções de carregamento mais flexíveis. Para os utilizadores 
de impressoras portáteis Toshiba B-EP, a serie B-FP3 é 
compatível com as opções de carregamento existentes, o que 
permite uma fácil integração com as suas aplicações de 
mobilidade. No entanto, para as novas aplicações e para 
manter os custos no mínimo, a B-FP3 é a primeira impressora 
no mercado para trabalhar com carregadores sem fios “off-the 
shelf” QI ( c a r r e g a d o r  indutivo), e também tem um adaptador 
que permite o  uso de fontes de alimentação disponíveis no 
mercado. 
Assim, agora pode carregar as suas impressoras em qualquer 
momento e de qualquer forma, e em qualquer lugar, o que 
reduz a necessidade de dispor de acessórios especializados. 

Conectividade adaptável 
A serie B-FP3 não só pode integrar-se nos sistemas móveis 
existentes, a s s i m  c o m o  incorpora todo o que seja 
necessário para ser compatível com os últimos sistemas, 
incluindo driver JPOS / OPOS para as operações nos pontos de 
venda; SDK e DLL para iOS e Android; Windows CE e Windows 
Mobile. 

• Linguagens de impressão - TPCL,
Abel, ZPL, CPCL, comandos ESC /
POS

• Fontes Opem Tepe por defeito

• NFC para emparelhamento Bluetooth

• MDM para AIRWATCH

A B-FP3D incorpora um display LCD gráfico em várias cores 
para facilitar o uso e uma maior eficiência. 

Mover o seu negócio, faz crescer as vendas. 
1) só B-FP3D Plus; excluí a recolha do papel 
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Geral 

método de impressão Térmica directa 

cabeça de impressão Cabeça pano 

Sensor de papel Refletivo, transmissivo 

Dimensões (an x pr x al)    116 x 150 x 80 mm peso

0,7 kg (bateria incluída) 

interface do utilizador 128 x 128 pixel display LCD gráfico a cores 
2 x LED (cores: verde, amarelo, vermelho), 3 x 
botões 

Temperatura Temperatura operativa: -15°C a 50°C 
Temperatura de carga: 0°C a 40°C 

humidade 10-90% humidade reativa sem compensação (HR) 

alimentação 2,5 Ah Batería Li-ion 

memoria 16/321) MB SRAM 
64 MB ROM 

Resistência a quedas 1,6 m (múltiplas quedas sobre cimento) 

Software e Conectividade 

Linguagens de impressão   TPCL, Abel, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (Basic) 

Driver de impressão Windows 10/8/7 (32/64 bit), 
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit) 
OPOS, JPOS 

SDK iOS, Android, Windows CE/Windows Mobile 

interface USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual o 
AN sem fios (802.11 b/g/n) 

Software de impressão    BarTemder UltraLite 

Acessórios 

acessórios (incluídos) Bateria, clip para fita, lápis de limpeza1)
 

opcional para b-Fp3D Adaptador CC, adaptador CA, adaptador para 
isqueiro do carro, bateria adicional, carregador de 
bateria (1 ou 6 baterias), kit carregador sem fios, 
kit etiquetado linerless 

Impressão 

Resolução 203 dpi (8 puntos/mm) 

Velocidade impressão (máx.)   152,4 mm/segundo (6 

ips) ancho impressão (máx.) 72 mm 

Comprimento impressão (máx.)    999 mm 

códigos de barras UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 
EAN 128, NW7, MSI, Emtreazado 2 de 5, Industrial 
2 de 5, Matrix 2 de 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, 
GS1 Databar, Plesse 

códigos 2D Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,  
Micro PDF 417, Micro QR, Securite QR, GS1 Data 
Matrix 

Fontes Fonte Bitmap, Fonte vectorial, Fonte precio, TTF, OFT 

1) Só B-FP3D Plus

Papel 

alinhamento Centrada 

largura de papel 24-80 mm 

espessura do papel 0,051-0,165 mm 

Diâmetro interno do rolo 12 mm (com/sem 

núcleo) Diâmetro externo do rollo 66,8 mm 

(máx.) 

Tipo de papel Ticket, cartolina, etiqueta1)

modo de impressão Por lotes, com 
despegado1)

 

A Destacar 
• Fácil de utilizar com display

gráfico a cores

• Resistente e duradora
em condições extremas

• Alta velocidade, rápido
processamento com bateria de
elevada autonomia
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Sobre Toshiba Tec 

Toshiba líder de soluções tecnológicas que operam em 
múltiplas indústrias que variam desde ambiente de escritório, 
indústria, logística, retalho e educação. 

Com sede central no Japão e mais de 80 filiais em todo o 
mundo, Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a 
mudar a forma como criam, registam, partilham, gerem e 
apresentam a informação. 

Toshiba Tec Portugal 
Z. I. Alto da Cruz, Rua B. Nº 
151 4789-739 Santo Tirso  
Porto - Portugal 

página Web 
www.jajaprintingsolutions.com 

Together Information é a visão que a Toshiba tem de como a gente e as 
organizações virão criar, gravar, registar e partilhar as suas ideias e dados. 

Para a Toshiba, as organizações de maior êxito são as que comunicam 
informação de forma mais eficaz. Toghether Information pretende 
transmitir ao mercado e aos seus clientes que dispõe de uma oferta 
integrada de soluções específicas para os seus negócios e, ao mesmo 
tempo, deixar claro o seu compromisso com o cliente, com o seu futuro e 

o do planeta.

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos Os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas 
comerciais registadas dos seus respetivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Coperight © ToShIBA TEC 
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