
B-EX4D2	

I m p r e s s ã o  T é r m i c a  D i r e c t a  d e  A l t o  R e n d i m e n t o

A Solução de Impressão Perfeita para Aplicações Térmicas Directas

A impressora Toshiba B-EX4D2 térmica 

directa de 4 polegadas combina as 

prestações de alto rendimento da serie 

EX com preço de gama media.

A solução industrial Toshiba mais 

económica – fi ável e robusta com 

excelente qualidade de impressão, 

tudo o que espera de uma B-EX, para 

impressão sem cinta/ribon.
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B-EX4D2 combina alta velocidade de impressão com uma grande 

potencia de processamento para obter um grande rendimento, 

fácil manutenção, capacidades de emulação e um grande leque de 

credenciais verdes. Tudo dentro de um robusto corpo metálico.

	RENDIMIENTO	TÉRMICO	DIRECTO	
Desenhada para se adaptar em aplicações térmicas directas, 

diminuindo o custo total de propriedade durante toda a sua vida útil, 

sem redução de rendimento ou qualidade.

	VERSATILIDADE	
Flexível, escalável e com grande quantidade de acessórios, 

permite adaptar a impressora ao seu ambiente. Compatível com os 

acessórios da serie B-EX4T2. 

	CAPACIDADES	DE	EMULAÇÃO	
Cabeça de impressão plana, papel alinhado à esquerda e 

capacidades de emulação, tudo isto permite à EX4D2 adaptar-se e 

poder substituir de forma eficiente impressoras de outros fabricantes.

	MANUTENÇÃO	FÁCIL
Fácil de manter, com cabeça de fácil acesso e troca (vida esperada 

de 50 Km) e acessórios instaláveis no local, para diminuir ainda mais 

o seu custo total de propriedade.

	APLICAÇÕES
Ideal para aplicações logísticas, transporte e armazenagem, cadeias 

de fornecimento, saúde e farmacêuticas – etiquetas de envio, 

recibos, etiquetas de produto, de armazém, de preparação de 

pedidos, caixas, etiquetagem de produtos frescos ou perecíveis no 

comercio, supermercados, etc…

	PRINCIPAIS	BENEFÍCIOS
• Impressão industrial a preço real

• Alta fiabilidade, desenho robusto, alto rendimento

• A melhor velocidade de impressão da sua classe – 12 pps

• Cabeça plana para compatibilidade com outros fabricantes

• Tecnologia de emulação para substituição eficiente de outros 

equipamentos (Z-Mode Ready)

• Cabeça de impressão com vida esperada de 50 Km

• Impressão ecológica – Certificado Energy Star Ferramenta de 

Monitorização de Rede – fácil gestão remota

• Ferramentas de software gratuitas
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Todos os nomes de companhias e/ou produtos são marcas comerciais registadas dos seus respectivos proprietários. 
Todas as características e especificações descritas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O seu Distribuidor TOSHIBA

B-EX4D2

B-EX4D2
CARACTERÍSTICAS
Cabeça Plana

Dimensões 310 (Al) x 278 (La) x 460 (Pr) mm

Peso 17 kg

Interface USB 2.0, Ethernet

Interfaces opcionais LAN sem fios, paralelo, serie, In/Out, RTC & USB host

Ferramenta de rede SNMP

IMPRESSÃO
Tecnologia Térmica Directa

Largura de impressão 104 mm 

Velocidade máxima de 
impressão 304 mm/s (12 pps)

Resolução 203 dpi

Fontes Matriciais e Vectoriais

Códigos de barras Inclui GS1 Databar (RSS)

CONSUMÍVEIS
Largura do papel 114 mm

Alinhamento do papel Esquerda

Rolo de papel 200 mm

ACESSÓRIOS
Cortador, dispensador e rebobinador interno
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