
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-EX4T1 
IMPRESSORA INDUSTRIAL 

 

 
 

Catálogo de produto 
 
 
 

• A impressora B-EX pertence a uma 
gama superior de impressoras 
industriais de etiquetas com um 
preço de gama média, apropriadas 
para una ampla variedade de 
aplicações. 

• Combinamos mais de 60 anos de 
conhecimento em identificação 
automática, experiência em I&D e a 
“voz do cliente” com as qualidades 
excecionais da gama de 
impressoras líderes do mercado 
industrial, para desenhar e fabricar 
uma série de impressoras térmicas com um 
rendimento superior, facilidade de uso, e 
verdadeiras credenciais verdes. 



B-EX4T1 IMPRESORAS INDUSTRIALES 

 

 
 
 
 

APLICAÇÕES DISENHADAS PARA 

O TEU MUNDO 
 

JÁJÁ Escuta, JÁJÁ Responde 

A série B-EX combina as características e funcionalidades 
superiores da gama B-SX, com melhorias para aumentar o 
rendimento e operacionalidade. 

Confiabilidade e rendimento em geral têm um custo, mas 
com a série B-EX, as funcionalidades superiores são 
standard. 

• Produção 

• Automação 

• Indústria química 

• Indústria farmacêutica 

• Indústria têxtil 

• Eletrónica 

• Telecomunicações 

• Setor alimentar 

• Grande distribuição (Retalho) 

• Transporte e Logística 

• Saúde 

• Serviços 

• Administração pública 

Desenhado pela JÁJÁ e Toshiba 

A combinação da “Voz do Cliente” com a investigação e o 
desenho inovador, permite à Toshiba produzir as melhores e 
mais fiáveis soluções para proporcionar 
a funcionalidade e operacionalidade necessária para os 
ambientes industriais mais exigentes. 

 

Durabilidade 

A JÁJÁ aproveitou os melhores elementos de design da 
impressora B-SX4 e de desenvolvimento da B-EX4, para 
proporcionar aos clientes um produto industrial de alta 
qualidade a preços de gama média. A série B-EX incorpora 
uma cabeça de impressão de grande duração que reduz os 
custos de operacionalidade. As características incluem: 
abertura lateral, motor duplo de controlo de fita de impressão, 
papel centrado; cabeça de impressão em vértice ou plana, 
economizador de fita (ribbon); Intérprete de Comandos Basic 
(BCI); funcionalidade de emulação. 

 

Funcionalidade Superior 

A gama B-EX incorpora mais caraterísticas sofisticadas: 
função de registo de dados, armazenamento de arquivos 
internos; deteção automática da resolução da cabeça de 
impressão; endereço LAN no ecrã, configuração LAN 
simples, calibração do sensor mostrada no ecrã, função de 
posição “auto-início”, atualização de firmware mediante 
memória externa; RFID Ready. 

 

Tecnologia de Emulação 

A tecnologia de emulação permite às impressoras JÁJÁ 
trabalhar com fluxo de dados ZPL II® permitindo melhorar as 
suas etiquetas, sem modificar o seu sistema atual. Não é 
necessário alterar o seu software, apenas tem que instalar a 
impressora e começar a trabalhar. Liberte-se das restrições do 
seu sistema proprietário, proteja os seus investimentos futuros 
e reduza o custo total de propriedade TCO (emulação também 
disponível para outros fabricantes). 

 

Custos Operativos (TCO) Muito Baixos 

A tecnologia da JÁJÁ permitiu uma drástica redução dos 
custos operativos (TCO). A impressora B-EX dispõe de 
tecnologia ecológica reconhecida mundialmente, que permite 
um economizador automático de fita ribbon (opcional), com 
quase 70% menos de consumo de energia em modo  
stand-by em comparação com a sua antecessora. A 
eliminação de rugas na fita de impressão também reduz o 
desperdício de papel e fita de impressão. Estas 
características especiais reduzem os custes operativos ao 
mesmo tempo que ajudam a preservar o meio ambiente. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 

Rápida e Flexível 

Com uma velocidade de 14 pps, a impressora B-EX4 oferece 
uma melhoria de 44% na produtividade em comparação à 
gama SX (10 pps). As suas características avançadas de 
processamento facilitam um alto rendimento. 

Características 

 
Cabeça 

Dimensões 

Interface 

Opcionais  

Ferramenta de rede 
 
 
 

Impressão 

 
Tecnologia 

Largura  

Máx. velocidade  de 
impressão 

Resolução 

Fontes 

C. de Barra 

 

 
 
 

Cabeça em vértice 

310 (alto) x 278 (ancho) x 460 (profundo) mm 

USB 2.0, Ethernet 

Paralelo, serie, LAN sem fios, RTC & USB host 

SNMP 
 

 
 
 
 
 

Térmico direto / Transferência térmica 

104 mm 

14 pps (355 mm/seg) 
 

 
203 ppp / 305 ppp  

Matriciais e vetoriais 

Incluye GS1 DataBar (RSS) compatible 

 

Facilidade de uso 

Dando continuidade ao simples uso da gama SX, a gama de 
impressoras B-EX incorpora também a facilidade de substituir 
a cabeça e o rolo de impressão, reduzindo ainda mais os 
custos de manutenção. 

O seu ecrã LCD é intuitivo, oferece uma utilização mais fácil, 
inclusive solicita aos usuários principiantes que realizem ações 
corretivas imediatas quando necessárias, reduzindo o  tempo 
de formação dos mesmos. 

Consumíveis 

 
Largura do papel 

Alinhamento   

Rolo de papel 

Longitude da fita. 
 

 
 

Acessórios 

 
 
 
 

120 mm 

Centrado 

200 mm 

600 m / 800 m 

Cortador, cortador rotativo, modulo de remoção e rebobinador interno, kit RFID, 
módulo economizador de fita, interface paralelo, serie, LAN sem fios, RTC & USB 
host. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Painel frontal intuitivo que facilita 

a operação e os relatórios de 

estado com menu de ajuda. 



Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems membro fundamental da 
Toshiba Tec Corp., distribuidor líder de soluções tecnológicas 
que opera em múltiplas indústrias que variam desde sectores 
de serviços, escritórios,, saúde, indústria, logística, retalho e 
educação.

Com sede no Japão e mais de 80 filiais em todo o globo, 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. Toghether 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 caraterísticas 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 respetivos fabricantes em seus mercados e / ou países. Todos os direitos reservados. 
Copyright ©  TOSHIBA TEC.

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

Let's make it happen together

http://www.jajaprintingsolutions.com/
http://www.facebook.com/JAJAprintingsolutions

