
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-SX6T 
B-SX8T 
Impressoras Industriais 

 
Brochura 
 
• As impressoras térmicas industriais  

B-SX6 e B-SX8 da JÁJÁ dispõe de 
redes poderosas para oferecem um 
desempenho excelente para uma 
variedade de ambientes e aplicativos. 
Essas impressoras inovadoras oferecem 
ainda funcionalidades avançadas 
incluindo uma capacidade de 
processamento extremamente rápida, 
grande memória interna, impressão via 
web e impressionantes ferramentas de 
controlo SNMP em rede. 



B-SX6T/8T INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 

ASPETOS CHAVE 
 
• Funcionalidades de conectividade avançadas 

• Aumento das opções de expansão 

• Maior velocidade de processamento para melhorar o 
processamento de dados de arquivos grandes 

• Fácil manutenção e baixo custo total de propriedade 
 
 
 
 
 
 

 
 

APLICAÇÕES 
 

As impressoras JÁJÁ B-SX6/8 com as mais recentes 
ferramentas de conectividade tornam-se ideais para uma 
grande variedade de setores: 

 

• Produção Industrial 

• Automação 

• Indústria Pesada 

• Indústria Metalúrgica 

• Indústria do Papel 

• Silvicultura 

• Indústria Química 

• Indústria Farmacêutica 

• Indústria Têxtil 

• Retalho e Grande Distribuição 

• Transporte e Logística 

TRANQUILIDADE 
INCLUÍDA DE SÉRIE 
Velocidade e Funcionalidade 
Através da tecnologia CPU comprovada em campo as 
impressoras B-SX6/8 oferecem alta velocidade de impressão 
e processamento melhorado através de uma extensa lista de 
interfaces – incluindo USB e LAN interno. Os opcionais 
opcionais de série e interfaces LAN oferecem flexibilidade 
adicional e oportunidade de escolha, tornando estas 
impressoras adaptáveis para todo o tipo de setores e 
aplicações 

 

Alta Qualidade de Impressão 
As cabeças de impressão de alta resolução das impressoras 
B-SX6/8 facilitam a impressão rápida de etiquetas de 
conformidade de grande formato. Um mecanismo de cabeça 
de impressão flutuante garante excelente qualidade de 
impressão com fricção reduzida.  
Equipadas com economizador de Ribbon para conservar a fita 
de impressão quando não é necessária, reduzindo assim os 
seus custos (standard on the B-SX8). 

 

 

Á Prova do Futuro 
As impressoras B-SX6/8 são compatíveis com sistemas legados. 
Com o poderoso programa Basic Command Interpreter (BCI), os 
dados recebidos podem ser manipulados para gerar os formatos 
de etiquetas corretos. O programa BCI pode ainda comunicar 
com dispositivos externos, permitindo a integração fácil de 
outros sistemas. 

 

Ferramentas SNMP  
As impressoras B-SX6 e B-SX8 dispõe do “Central Network 
Management Suite” permitindo ao utilizador: 

 

• Gerir todas as impressoras Toshiba conectadas à 
rede através do endereço IP. 

• Apresentar informações do sistema e versões de 
firmware, permitindo que este seja atualizado em toda 
a rede simultaneamente. 

• Veja o estado de cada impressora conectada à 
rede com alertas em tempo real; incluindo a 
visualização de páginas da web. 

• Visualize os erros alertados com instruções sobre 
as ações necessárias para os resolver 

 

 

Lower Cost of Ownership 
As impressoras JÁJÁ são produzidas nas instalações da 
Toshiba para que seja assegurada a qualidade e a fiabilidade 
necessárias para a distribuição dos mesmos. Para reduzir os 
custos totais de propriedade (TCO) as impressoras B-SX6/8 
dispõe de grande memória interna (standard). 



 
 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 

Geral 

Método de Impressão Transferência Térmica/ Térmica Direta 

Cabeça Vértice 

Dimensões (W x D x H) 416 x 289 x 395 mm 

Peso 25 kg 

Interface 2 line LCD (16 characters), 3 x LED, 3 x key 

Consumíveis 

Alinhamento Centro 

Largura do Papel B-SX6: 84-175 mm 

B-SX8: 84- 225 mm 

Espessura da Etiqueta 0.13-0.18 mm 

Diâmetro Interno                     76 mm 

Temperatura / 
Humidade 

5°C to 40°C / 25-85% non-condensing 
relative humidity (RH) 

Diâmetro Externo                    200 mm 

Tipo de Papel Rolo, Zig-zag 

Adaptador AC 100 to 240 V, 50/60 Hz 
 
 
 

 
Impressão 

Resolução 305 dpi (12 dots/mm) 

Máx. Velocidade 203 mm/second (4 ips) 

Máx. Largura B-SX6: 170.6 mm 
B-SX8: 213.3 mm 

Máx. Comprimento B-SX6: 1,705 mm 
B-SX8: 1,364 mm 

Códigos de Barra UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 
EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 
2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, 
GS1 Databar 

Códigos 2D  Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, 
Micro PDF 417, CP Code 

Fontes Bitmap font, Outline font, Price font, TTF 

Software e Conectividade 

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

Interface Parallel port, USB 2.0, LAN (10/100Base), Serial port1), 
Expansion I/O1)

 

Linguagem TPCL, BCI (function) 

Software de Etiquetas BarTender UltraLite 
 

 
 
 
 

Opcionais 

Comuns Cutter module, Strip module, RSerial interface 
board, Expansion I/O board, RTC (real time clock) 

B-SX6 apenas Ribbon save module 

 

   1) Optional 

 

Ribbon 

Largura do Ribbon B-SX6: 115-185 mm 
B-SX8: 115-224 mm 

Tamanho Padrão 25.4 mm (1 inch) 

Comprimento Padrão 228 mm 

Max. Comprimento 300 m 

Max. Diâmetro 72 mm 



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

