
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-EX4T3 
IMPRESSORA INDUSTRIAL 

 

 
 

Catálogo de produto 
 
 
 

• A impressora industrial B-EX4T3 combina 
alta velocidade com máxima eficácia para 
oferecer os menores custos operativos. 

 
• Precisão surpreendente, inclusive em 

etiquetas de apenas 3 mm. Oferece 
flexibilidade total, convertendo-a na opção 
ideal para um grande número de 
aplicações. 

 
• Máxima resolução de 600 dpi, 

proporciona textos e imagens nítidas, 
assegurando que os dados que 
imprime sejam fáceis de ler. 

 
• A tecnologia fiável da JÁJÁ garante um 

funcionamento sem problemas 
desde o primeiro dia. 



B-EX4T3 IMPRESSORA INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

 

PRECISÃO LEVADA 

À PERFEIÇÃO 
 

No mundo de hoje em dia, orientado para a informação, a 
precisão é crucial para o negócio, e as aplicações de 
impressão industrial não são exceção. Alta velocidade e alta 
resolução por si só não aumentam a eficiência, requer-se 
também um aumento da precisão. Aqui, é onde entra em jogo 
a impressora de etiquetas B-EX4T3. Obter resultados de 
impressão perfeitos, inclusive em etiquetas de apenas 3 mm, 
significa processos sem paragens do início ao fim. 

 

 

Aplicações 

Graças a anos de experiência em Auto ID, a JÁJÁ entende as 
exigentes necessidades da indústria. A impressora térmica 
B-EX4T3 está desenhada para ambientes de impressão 
industrial que necessitam de impressão de alto rendimento 
para aumentar a produtividade, mas também requerem uma 
solução rentável. B-EX4T3, é a impressora ideal para que os 
fluxos de trabalho funcionem sem problemas, dia após dia. 

 

 
A impressora de etiquetas B-EX4T3 combina alta velocidade 
com rendimento eficiente, é a solução perfeita para: 

 

• Fabrico de produtos farmacêuticos 

– Etiquetas de medicamentos 

• Produção industrial 

– Etiquetas de peças 

• Indústria química 

– Etiquetado de conformidade 
 

 
 
 
 
 

Destaques Chave 

• Impressão flexível de 
etiquetas de 3 a 104 mm 

• Precisão total em qualquer impressão 

• Excelente qualidade com 600 dpi 

• Uso intuitivo e fácil manutenção 

• Baixo consumo de energia 

• Tecnologia robusta e fiável 

Porque às vezes o tamanho importa 

B-EX4T3 é extremadamente flexível, não só imprime etiquetas 
de alta qualidade em 4 polegadas, como também é capaz de 
manter os mesmos padrões de qualidade quando imprime em 
etiquetas de apenas 3 mm.  

 

 

Máxima qualidade 

A qualidade superior de impressão é visível em todos as 
soluções JÁJÁ e a impressora térmica B-EX4T3 não é exceção. 
A resolução standard de 600 dpi proporciona textos e 
imagens nítidas, assegurando que os dados que imprime 
sejam fáceis de ler. 

 

 

Fácil manutenção 

A tecnologia inovadora da JÁJÁ, como o controlo do motor 
duplo de ribbon, a mudança de cabeças de impressão sem 
ferramentas e os acessórios instaláveis em campo, garantem 
que a impressora B-EX4T3 seja fácil de operar e de fácil 
manutenção. Isto economizará tempo valioso e, graças à larga 
vida útil das peças, reduzirá custos de manutenção. 

 

 

Compatibilidade e conectividade 

Fácil de integrar nos sistemas e fluxos de trabalho existentes, 
a impressora B-EX4T3 adapta-se às suas necessidades. 
Flexível quando se trata de conectar o seu sistema e quando 
se requer que suporte uma ampla gama de identificadores e 
códigos de barras. 

 

 

Papel e fitas de impressão 

Alinhamento centrado do papel permite uma pressão uniforme 
na etiqueta (não importa a largura utilizada), e garante 
resultados de impressão perfeitos. Mediante o uso de fitas de 
impressão originais Toshiba, reduzirá ainda mais o custo total 
de propriedade da impressora, já que foram concebidas para 
trabalhar com elementos de impressão originais e evitar o 
desgaste indesejado. 



 

 
Papel 

Alinhamento do papel Centrado 

Largura papel suporte 25-114 mm 

Espessura do papel 0.08-0.17 mm 

Diâmetro interno rolo 50.8-76.2 mm 

Diâmetro externo rolo 200 mm (170 mm con mandril de 50.8 mm) 

Tipo de papel Rolo, papel dobrado 

 

 

 
Impressão 

Resolução 600 dpi (23,6 pontos/mm) 

Velocidade de imp. Máx. 152 mm/segundo (6 ips) 

Largura de imp. Máx. 104 mm 

Comprimen de imp. Máx. 498 mm 

Códigos de barras UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 
EAN 128, NW7, MSI, Entrelaçado 2 de 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 

Fontes Matriciais, vectoriais, preço 

 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 

 

 

Software e conectividade 

Driver de impressão Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), 
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit) 

Interface USB 2.0, LAN 10/100 Base, Centronics1), Exp. I/O1)
 

Linguagem de impr. TPCL, BCI (Basic) 

Software de impresión BarTender UltraLite 

 
 
 
 

Acessórios 

Módulo cortador, módulo de decolagem de alta precisão e rebobinador interno, 
RTC8 USB host, Centronics, Expansão I/O 

 

 
1) Opcional 

 
 

 

 
Fitas de impressão 

Largura da fita 41-112 mm 

Diâmetro do núcleo 25,4 mm (1 pulgada) 

Comp. máx. da fita 300 m 

Diâmetro máx. da fita 70 mm 

 

 
CaracterÍsticas 

Tecnologia Térmico directo / Transferência térmica 

Cabeça Plano 

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

Peso 17 kg 

Interface Pantalla LCD gráfica, 2 x LED, 10 x teclas 

Temperatura / Humidade  5°C a 40°C / 25-85% S/ condensação, 
Humidade relativa (HR) 

Alimentação CA 100 a 240V, adaptador CA de 50/60 Hz 



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

