
•  Solução de etiquetagem
eficiente e fácil de utilizar.

•  O seu assistente flexível - desenhada
para todas as aplicações de impressão.

•  As impressoras FV4 podem
ser integradas facilmente em
qualquer ambiente existente,
independentemente das especificações
ou requisitos de impressão.

•  Desenhadas para serem compactas,
com estilo e discretas, no entanto
poderosas e flexíveis em qualquer
ambiente ou aplicação - um equipamento
serve realmente para todos!

Catálogo

B-FV4D
B-FV4T
Impressoras de 
secretária

Adaptabilidade perfeita
Desenhadas para serem o ajudante perfeito no escritório – 
su" cientemente pequenas para se adaptarem aos espaços 
mais exíguos, mas com a % exibilidade para se integrarem 
em qualquer ambiente. Um poderoso sistema que imprime 
até 6 ips e que produz até os trabalhos de impressão mais 
exigentes com facilidade.

Independentemente das aplicações actuais, as FV4 “falam a 
sua linguagem”, o que permite uma substituição fácil e uma 
integração directa nos sistemas existentes. Com diversas 
opções de conectividade standard, este impressionante 
equipamento assegura os mais diversos requisitos de 
impressão.
Um equipamento para todos - quer imprima de forma directa ou 
com ribbons, escolha simplesmente as opções que se adaptam 
à sua aplicação.

Desenhada para o utilizador
Para uma utilização e manutenção simples, a serie FV4 foi 
desenhada com o utilizador em mente. Carregamento de 
papel “drop in” permite trocas rápidas e fáceis de papel e as 
peças críticas podem ser mudadas com um click.

Combinada com a " abilidade Toshiba, as FV4 são uma força 
de trabalho robusta em qualquer ambiente.



B-FV4 IMPRESSORAS DE ESCRITÓRIO
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Geral

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as 
organizações criam, gravam, partilham, e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção  que as organizações com mais sucesso 
são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado 
de soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo
o compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

Para mais informações, visite:
www.togetherinformation.com

Método de impressão

Cabeça de impressão
Dimensões (C x L x A)

Peso

Interface de utilizador
Temperatura de 
operação/Humidade
Carregador

B-FV4D GS & Courier/TS: Térmico directo
B-FV4T GS/TS:  Térmico directo/ 

Transferência Térmica

Cabeça plana

GS: 184 x 226 x 166 mm
Courier & Linerless: 184 x 226 x 199 mm
TS: 220 x 279 x 182 mm

B-FV4D GS & Courier/TS: 1.8 kg
B-FV4T GS/TS: 2.4 kg 

2 x LED (cores: verde, amarelo, vermelho), 1 tecla

5°C a 40°C / 25-85% sem condensação
humidade relativa (RH)

B-FV4D GS & Courier/TS:  adaptador AC (60W)
B-FV4T GS/TS:  adaptador AC (90W) 

Impressão

Resolução

Velocidade máxima de 
impressão

Largura máxima de 
impressão
Comprimento máximo 
de impressão

B-FV4D GS & Courier/TS: 203/300 dpi
B-FV4T GS/TS: 203/300 dpi

B-FV4D GS & Courier: 152.4 mm/segundo
B-FV4D TS/GS: 101.6 mm/segundo
B-FV4T GS: 152.4 mm/segundo
B-FV4T TS: 101.6 mm/segundo

B-FV4D GS & Courier/TS:  108/105.7 mm
B-FV4T GS/TS: 108/105.7 mm

B-FV4D GS & Courier/TS: 995/453.2 mm
B-FV4T GS/TS: 995/453.2 mm

Media

Alinhamento
Largura suporte de papel
Espessura do papel
Diâmetro interno do rolo
Diâmetro externo do rolo

Tipo

Centrado

25.4-118 mm

0.06-0.19 mm

25.4 ou 38.1mm (opcional: 76.2 mm)

Standard: Máx. 127.0 mm 

Opcional: Máx. 203.2 mm

Rolo, Dobrado

Ribbon3)

Largura
Core 
Largura máxima
Diâmetro externo máximo

B-FV4T GS/TS:    40-110 mm

12.7 mm (1/2 polegada) ou 25.4 mm (1 polegada)

B-FV4T GS/TS:   300 m

B-FV4T GS/TS:   40 mm (12.7 mm core)

  65 mm (25.4 mm core)

Software & Conectividade

Emulações
Driver de impressão

Interface

Software de etiquetas

ZPL II, EPL 2, DPL, IPL

Windows 8/7/Vista (32 bit/64 bit), Windows XP, 
Windows Server 2008 R2/Server 2008 (64 bit)/
Windows Server 2003

Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China)
Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C

(máx. 115,200 bps)
Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284
Modelos Courier: USB 2.0, LAN 10/100 Base,

RS-232C (máx. 115,200 bps)

BarTender Ultra Light

Os dados técnicos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são 
marcas registadas dos seus respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos 
constantemente a desenvolver esforços para publicar os mais recentes dados aos nossos parceiros. As especifi cações de 
alguns modelos podem mudar entre o tempo de produção e publicação deste documento. Copyright ©2015 Toshiba Tec. 
B-FV4 Desktop Printers

Opcionais

Dispensador (standard nos modelos Courier), Cortador total1),
Cortador parcial2), Stand externo para papel 203 mm OD1),
WLAN I/F (802.11b/g)2) ou Bluetooth I/F2)

1) não está disponível para modelos Linerless
2) não está disponível para modelos Courier & 

Linerless
3) não está disponível para modelo B-FV4D  (térmico 

directo)
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