
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA410 
BA420 
NOVA GERAÇÃO DE 

IMPRESSORAS DE 
ETIQUETAS 

 

 
 

Catálogo de produto 
 
 

 

• As impressoras de etiquetas serie 
BA400 da Toshiba são os primeiros 
modelos da nova geração 
de produtos desenhados sob a revolucionaria 
plataforma de software completamente 
renovada. 

 

• Construída com base na reconhecida 

plataforma mecânica Toshiba, 

a serie BA400 conserva toda a 

sua fiabilidade e robustez. 

• O novo e potente processador melhora 
ainda mais o rendimento da impressora 
ao mesmo tempo que protege o seu 
Investimento  face a futuras necessidades. 

• Conectividade melhorada com Bluetooth 
de série para uma fácil integração com 
aplicações móveis Android e iOS. 
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O LOCAL DE 
TRABALHO EM 
CONSTANTE MUDANÇA 

 

 

A fiabilidade necessária para enfrentar futuros desafios 
Cada negocio é único. É por isso que Toshiba oferece as soluções de impressão mais 

fiáveis que cumpram com todos os seus requisitos de etiquetagem, dia após dia as 

impressoras de códigos de barras da Toshiba oferecem a conectividade e recursos 

necessários para adaptar-se a lugares de trabalho em constante mudança e poder assim 

maximizar a sua produtividade. 
 

As impressoras de etiquetas e códigos de barras de Toshiba continuam cumprindo o 

nosso compromisso Together Information: “Colaborar com os clientes para proporcionar 

soluções personalizadas e rentáveis que satisfaçam as necessidades de mudança do seu 

local de trabalho”. 
 
 

A EVOLUÇÃO DA 
IMPRESSÃO 

PREPARADAS 
PARA O FUTURO 

 

 

Redefinição da serie BA400 
Durante mais de 30 anos, Toshiba tem desenvolvido produtos 

inovadores líderes na indústria. Agora, com o lançamento da 

serie BA400, toma-se uma nova direção no desenvolvimento 

de produtos de vanguarda, revolucionando por completo a 

gama media de impressoras de etiquetas. 
 

Nova plataforma de sistema com conectividade 

avançada 
A serie BA400 é a primeira de uma nova geração de produtos que 

vêm com um novo sistema operativo e CPU. Esta plataforma 

oferece não só rendimento, mas também amplia a conectividade 

e a adaptabilidade da serie BA400 para fazer frente aos desafios 

dos lugares de trabalho em constante mudança. 

Aplicações e ambientes de trabalho 
O desenho inteligente da serie BA400 para a carga frontal 

garante uma carga de papel sem problemas, adequada para 

aplicações versáteis. As BA410 com caixa metálica são ideais 

para ambientes industriais exigentes, apesar de que as BA420 

com a sua pequena dimensão e caixa de plástico adaptam-se 

facilmente a lugares de trabalho onde o espaço é reduzido, 

como escritórios, armazéns, armários, lojas,... 

Características superiores 
A serie BA400 incorpora uma ampla gama de características 

e opções para satisfazer as suas necessidades. 

• Nova plataforma de sistema e tecnologia de processador 
para uma maior eficiência e produtividade. 

• As distintas emulações de linguajem de 
impressão garante a compatibilidade e a fácil 
integração em sistemas TI existentes. 

• Wi-Fi de dupla banda opcional (2.4 GHz / 5 GHz) 
para melhor conectividade de rede sem fios. 

• Tecnologia NFC, emparelhamento 
fácil através de Bluetooth. 

Incremento da produtividade 
A impressão é um elemento crítico para qualquer negócio. Na 

Toshiba, temos melhorado a produtividade das BA400 ao 

aumentar a velocidade máxima de impressão a 203 mm por 

segundo, um aumento de 25% sobre a serie B-SA4. Ao mesmo 

tempo, a sua reconhecida fiabilidade elimina praticamente as 

paragens por incidência, incluso en entornos exigentes. 

Sistema operativo preparado para o futuro 
A redesenhada plataforma de sistema operativo suporta a 

emulação de múltiplas linguagens de impressão, o que permite 

uma integração fácil em ambientes tecnológicos complexos. 

Esta arquitectura OS extensível garante que acompanhará o 

ritmo dos últimos avanços e requisitos do progresso 

tecnológico. 

Codificação RFID 
A tecnologia RFID única da Toshiba incorpora-se agora na nossa 

serie de impressoras de gama media, o que abre uma ampla 

gama de novas aplicações em múltiplos mercados. Graças a 

esta opção preparada para o futuro e muitas mais funções, a 

serie BA400 oferece soluções que geralmente estão reservadas 

só para impressoras de alta gama. 

Mobilidade e conectividade 
A nova plataforma de sistema operativo cumpre com os 

crescentes requisitos dos operadores de dispositivos móveis. 

Ao replicar as ferramentas utilizadas na gama de impressoras 

portáteis da Toshiba, os operadores podem usar facilmente os 

seus dispositivos portáteis para imprimir, configurar e controlar 

a serie BA400. O emparelhamento NFC permite uma fácil 

ligação via Bluetooth. A opção de módulo de Wi-Fi dual para 

redes sem fios de 2.4 GHz / 5 GHz assegura ligações 

excepcionalmente estáveis e fiáveis.



 

 
Papel 

Alinhamento Centrado  
Largura de papel Térmica directa  

22-118 mm 

Transferência térmica  

22-114 mm 

Espessura da etiqueta 

Em continuo  

Com cortador 

Com dispensador 

Térmica directa  

0,08-0,17 mm 

0,08-0,17 mm 

0,13-0,17 mm 

Transferência térmica 

0,1-0,17 mm 

0,1-0,17 mm 

0,13-0,17 mm 

Diâmetro interno do rolo 38, 40, 42, 76,2 mm  
Diâmetro externo do rolo BA410 

200 mm 

BA420 

152,4 mm 

Tipo de papel Papel e etiquetas, mate, brilho, material sintético, 

filme PET, poliamida 

Formato de papel Rolo continuo, papel dobrado (zig-zag) 

 

 

 
Fitas de Impressão 

Largura 60-100 mm 

Interior do mandril 25,4 mm (1 polegada) 

Largura do mandril 118 mm 

Comprimento (máx) 450 m 

Diâmetro (máx) 75 mm 
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ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 

 

Modelos 
 

Industrial Caixa Metálica 

Resolução 

Dimensões (Larg x Pr x Al) 

Peso 

 

BA410-GS12 

203 dpi (8 pontos/mm) 

245 x 414 x 333 mm 

15 kg 

 

BA410-TS12 

300 dpi (11,8 pontos/mm) 

245 x 414 x 333 mm 

15 kg 

 
Desktop Caixa Plástica 

Resolução 

Dimensões (Larg x Pr x Al) 

Peso 

BA420-GS12 

203 dpi (8 pontos/mm) 

245 x 350 x 332 mm 

12 kg 

BA420-TS12 

300 dpi (11,8 pontos/mm) 

245 x 350 x 332 mm 

12 kg 
 

 

 

 

 

 

Acessórios 
 

Para a série 

BA400 
 

 

 

 

 

Módulo cortador, módulo de despegado, porta série, 

porta paralela Centronics, módulo LAN sem fios, kit 

RFID UHF2), expansão I/O, RTC (relogio em tempo 

real), guia de papel dobrado (zig-zag)   

 
1) Opcional 
2) A disponibilidade varia de um país a outro 

 
Geral 

Método de impressão Térmica directa / Transferência térmica 

Cabeça de impressão Cabeça plano 

Memoria 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) 

Interface de utilizador Visor LCD (128 x 64 pontos), 2x LED, 3x teclas 

Temperatura e humidade 

de trabalho 

5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% humidade relativa 

sem condensação (HR) 

Temperatura e humidade 

de armazenamento 

-40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% humidade relativa 

sem condensação (HR) 

Alimentação CA 100-240 V, 50/60 Hz 

Impressão 

Sensor Reflectivo, transmissivo  
Velocidade impressão (máx.) 203,2 mm/segundos (8 ips) 

Largura impressão (máx.) GS12 

104 mm 

TS12 

105.7 mm 

Comprimento impressão (máx.) 

Por lotes  

Com cortador 

Com dispensador 

Térmica directa  

6-1.498 mm 

14-1.495 mm 

15-1.497 mm 

Transferência térmica  

11-1.498 mm 

14-1.495 mm 

15-1.497 mm 

Códigos de barras UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 

EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 

de 5, Matrix 2 de 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, 

Customer Barcode, GS1 DataBar 

Códigos 2D Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, 

Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, 

Micro QR Code 

Fontes Fonte bitmap, fonte vectorial, fonte preço, TTF e 

OTF, caracteres personalizáveis 

 

 
Software e Conectividade 

Emulação ZPL II, SBPL 

Driver de 
impressão 

Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 

2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 

2008 R2, Linux, SAP 

SDK iOS, Android, Windows, Java 

Interface USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & 

IPv6), Bluetooth V2.1 EDR com certificado MFi, 

NFC (para emparelhamento Bluetooth), WLAN 

802.11a/b/g/n (banda dual para 2.4 GHz/5 

GHz)1), porta paralelo1), porta serie1), expansão 

I/O1)
 

Modo linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPCL, BCI (Basic programável) 

 

 

 

 

 

Software de 
impressão 

BarTender UltraLite (oferta com a impressora) 
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Sobre JÁJÁ Printing Solutions 
 
 

JÁJÁ c/ uma a área logística de mais 2.000 m2 na Z. 

Industrial de Sto. Tirso no Porto, Lisboa e Aveiro para o 

servir. JÁJÁ em Portugal desde anos 80 e a TOSHIBA a 

nível internacional lideram o mercado equipamentos de 

transferência térmica, Identificação Automática e de 

soluções de etiquetagem Identificação e impressão. 

Distribuidor em Portugal da empresa Japonesa TOSHIBA, 

o maior construtor mundial de equipamentos de impressão 

e leitura de códigos de barras e RFiD. 

 

JÁJÁ PRINTING SOLUTIONS 
Zona Industrial do Alto da Cruz, Rua B- nº 151 

4780-739 SANTO TIRSO Portugal 

P: +351 252 860 370 * F: +351 252 860 379 * E: contact@jaja.pt 
 

Web www.JAJAprintingsolutions.com 

www.facebook.com/JAJAprintingsolutions  
 

Sobre Toshiba Tec 

Membro da Toshiba Tec Corporation, distribuidor líder de 

soluções tecnológicas que opera em múltiplas indústrias 

que vão desde sectores dos serviços, escritórios, saúde, 

indústria, logística, retalho e educação. 

Com sede no Japão e mais de 80 filiais em todo o mundo, 

a Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a 

transformar a forma como criam, registam, divulgam, 

gerem e mostram a informação 

 

 

TOSHIBA TEC  IMAGING SYSTEMS 
Together Information é a visão que a Toshiba tem de como os indivíduos 

e as organizações vão criar, gravar, registar e partilhar as sus ideias e 

dados. 

 

Para a Toshiba, as organizações de maior êxito são as que comunicam 

informação de maneira mais eficaz. Together Information pretende 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 deste 

planeta.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas 

comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos 

reservados. Copyright © TOSHIBA TEC / JAJA GRUPO 
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