
DB-EA4D Especificações  
CARACTER ÍSTI CAS 
Cabeça de impressão Cabeça Plana 

Dimensões 
237 (A) x 240 (L) x 226 (P) mm  
9.3 “(A) x 9.5 “ (L) x 8,9 " (P)  
(Não incluí suporte do rolo de papel) 

Interface USB / LAN / SNMP (driver para Windows®) 
Interface opcional Porta paralela - padrão nos modelos europeus 

Alimentação AC 100 a 120V 50/60Hz ou 220 a 240V AC 50Hz  
100V - 240V 3,3A - 1,4A 

Visor LCD de 2 linhas / 3 chaves / 2 LED  
  
IMPRESÃO 
Método de impressão Térmica directa 
Largura de Impressão 104 mm (4.1") 
Comprimento de impressão 547.8 mm (21.6") ambos os lados 
Velocidade de impressão Máx. 6 pps (152,4 mm / seg) a velocidade é alterada automaticamente 
Resolução 203 dpi (8 pontos/mm) 
Fontes / Código de Barras Windows® 
  
CONSUMÍVEIS 
Configuração tipo de papel Rolo, papel zig-zag, folha de papel 
Diâmetro do rolo (máx.) 203.2 mm (8") 
Largura do papel / zig-zag 58 a 130 mm (2.3" x 5.1") 
Alinhamento do Papel Centrado 
  
OPCIONAIS 
  Suporte para rolo de papel 

    
  

 

Económica & inovadora: solução de impressão ecológica  
Redução de custos ao longo do ciclo de vida do produto, 
a última palavra em impressão com  
credenciais ecológicas, sem comprometer o rendimento, 
desempenho ou funcionalidade. 
  

Ecológica 
As Soluções de etiquetagem hoje em dia são geradoras 
de resíduos pela necessidade de jogar fora o papel de 
suporte. 
A Toshiba em linha com as suas preocupações cada vez 
mais ecológicas abordou esta questão através do 
desenvolvimento da DB-EA4D com dois lados de 
impressão térmica directa, que junta valor e utilidade para 
o papel suporte de um rótulo, ou o verso de um talão 
(bilhete), imprimindo directamente sobre os dois lados  

Compacta de alto rendimento Baixos custos de utilização 



O desenho sólido e pequeno garante á impressora a 
flexibilidade para operar em qualquer ambiente ou 
aplicação, para responder às exigências quer da Industria 
quer do comércio, distribuição e logística.  
O rótulo e o papel suporte são impressos ao mesmo 
tempo, simplificando a impressão rápida de etiquetas e 
recibos (talão) com velocidades até 6pps. 
  

Usando a entrega de encomendas, como exemplo, a 
etiqueta de endereço pode ser impressa ao mesmo 
tempo em que é impressa no papel suporte o packing list 
(guia de entrega) da embalagem.  
A Impressão simultânea na frente e no verso oferece 
várias economias, por exemplo, além do menor custo de 
papel, menor custo de armazenamento e são necessários 
menos etiquetas e/ou recibos. 
  

Facilidade de utilização 
O menu intuitivo LCD retro iluminado permite uma 
utilização simples, através de luzes de cor de informação 
do LED (usando cores fáceis de diferenciar mesmo por 
deficientes visuais). 
A funcionalidade Auto-feed permite uma rápida e simples 
troca de papel, a simples manutenção é facilitada com a 
substituição sem ferramentas de componentes-chave, 
como as cabeças de impressão e rolos de impressão.  
  

Opcionais flexíveis 
Os opcionais disponíveis para DB-EA4D, suporte para 
rolo de papel, torna ainda mais a flexível a impressão e a 
gama de aplicações.  
 
Com o software Bartender, padrão (oferta) e a opção de 
download de software avançado, o utilizador pode 
facilmente desenhar o rótulo para cumprir as exigências 
do seu negócio. 
  

Aplicações 
• Correios e Logística  

Etiquetas (selos) de correio com aviso de recepção;  
cartões ou talões nas grades e sacos do correio  

• Comércio e Distribuição  
Recibos de transacções com política de devoluções  
ou informações de garantia e/ou utilização;  
questionários de satisfação; ingredientes e  
informações nutricionais; talões de preços  

• Transportes  
Bilhetes de embarque de aeroporto e barcos, de  
comboios e autocarros, com promoções relevantes  

• Postos de Combustível  
Recibos de combustível com ofertas especiais  
e promoções; anúncios na loja; informações  
de viagem  

•   

• Industria  
Marcação de produtos com informações de transporte e logística  

• Lotaria, Jogos e Bilhetes/Ticketing  
Jogos sazonais; ofertas especiais e promoções;  
descontos e cupões; registo de eventos e cartões  
de identificação e acessos  

• Aluguer de Viaturas  
Cartões dupla face de identificação (ID) do veículo  

• Internet & Serviços On-line  
Etiqueta de envios com lista de picking  

• Self-Service  
Recibos de transacções; recibos de depósito  
inteligente (multibanco); extractos de contas;  
promoções; ofertas e questionários  

   

  


