
	Solução	global	
(inclui consumíveis, serviços e suporte após venda)

A Toshiba pode oferecer uma solução total 
incluindo uma gama completa de consumíveis 
aprovados, etiquetas, ribbons (fitas de 
impressão) e produtos de limpeza.

Uma rede Europeia de serviço e suporte na 
maior parte dos países Europeus, proporciona 
a tranquilidade necessária uma vez instalados os equipamentos, vamos onde 
vão os nossos clientes, que serão atendidos e apoiados por experientes 

engenheiros e pessoal de serviço.

	CREDENCIaIS	VERDES
A Toshiba está empenhada na concepção e produção de 

produtos que reduzem o impacto ambiental, criando normas 
de qualidade ambiental para cada produto e prescrevê-los 
com os mais altos níveis exigidos pela indústria. 

Todos os produtos Toshiba cumprem as directivas RoHS. 

http://www.toshibatec.co.jp/csr/report 

	bENEFÍCIoS	PaRa	o	ClIENTE
A gama B-EX foi desenvolvida a partir da série B-SX líder de mercado, em 
actividade há mais de 8 anos em ambientes industriais em todo o mundo.

• Um produto de alta qualidade com preço baixo

• Superior desempenho e velocidade

• Baixo consumo de energia

• Facilidade de utilização e manutenção

• Capacidades de emulação

• Rápido retorno sobre o investimento, baixo custo total de propriedade

• Cabeça de impressão com longa duração
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b-EX4T1
CaRaCTERÍSTICaS

Cabeça de Impressão em aresta

Dimensões 310 (A) x 278 (L) x 460 (P) mm

Interface USB 2.0, Ethernet

Interface Opcional paralela, série, Wireless LAN, RTC e USB host

Ferramenta de Rede SNMP

IMPRESSão

Método Térmica Directa / Transferência Térmica

Largura de impressão 104 mm 

Velocidade de impressão 14 pps (355 mm /Seg.)

Resolução 203 dpi / 305 dpi

Fonte Bitmap e Outline

Código de Barras Inclui GS1 DataBar (RSS) compatíveis

CoNSuMIVEIS

Largura de Rolo 120 mm

Alinhamento do Papel Centro

Rolo de papel 200 mm

Comprimento std. da fita 600 m

oPçÕES

Cortador, cortador rotativo, dispensador e rebobinador interno,  
kit RFID, módulo poupança de fita.
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Todos os nomes de empresa e / ou produto são marcas comerciais e / ou marcas registadas de seus 
respectivos proprietários. Todas as características e especificações descritas neste folheto estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.

O seu Distribuidor TOSHIBA

b-EX4T1

Q u a l i d a d e ,  E x p e r i ê n c i a ,  C o n f i a n ç a  e  P r o d u t i v i d a d e

Impressoras industriais excepcionais ecológicas sem custo para o planeta.
b-EX4T1

Apresentamos as impressoras industriais da 

série B-EX – uma gama premium com um  

preço médio acessível para uma grande 

variedade de aplicações.

Combinamos 60 anos de conhecimento em 

Auto-ID, com a vasta I&D e a atenção “à voz 

do cliente” com as qualidades excepcionais da 

nossa gama líder de impressoras industriais  

para desenhar e fabricar impressoras com 

melhor desempenho, facilidade de manutenção 

e credenciais verdadeiramente verdes.



b-EX4T1

 Fabrico

 Automóvel

 Indústria Química

 Indústria Farmacêutica

 Indústria Têxtil

 Electrónica

 Telecomunicações

 Sector Alimentar

 Distribuição e Comércio

 Transportes e Logística

 Saúde

 Serviços

 Sector Público

aPlICaçÕES

A cabeça de Impressão de fácil substituição (clip-on) reduz o 
tempo de manutenção ao mínimo.

DESENHaDo	PaRa	o	SEu	MuNDo

	RobuSTaS
Toshiba usa o conjunto de elementos de superior 
design da líder de mercado B-SX4 na B-EX4 de cor 
preto mate para oferecer aos clientes um produto 
industrial de alta qualidade a um preço médio 
competitivo. B-EX tem uma cabeça de impressão de 
longa duração, reduzindo custos de funcionamento. 
As características incluem: abertura lateral; controlo da 
fi ta de impressão com motor duplo; carga automática 
centrada do papel; cabeça de impressão em aresta 
ou plana; economizador de fi ta de impressão opcional; 
compatibilidade com BCI (interpretador de comandos Basic) 
e funcionalidade de emulação.

	TECNologIa	DE	
EMulação
A tecnologia de emulação da Toshiba habilita 
as impressoras trabalharem com sequências de 
programação ZPL II®, permitindo melhorar as suas 
etiquetas sem modifi car o seu sistema actual. Não 
necessita de alterações de software, apenas tem de 
instalar a impressora e começar a trabalhar. Livre-se 
das restrições dos seus actuais sistemas, proteja 
o futuro dos seus investimentos e diminua o custo 
total de utilização (TCO) (também disponível para outras 

sequências de programação).

	DESIgN	ToSHIba
Combinando a “Voz do Cliente” com a 
investigação, inovação tecnológica e desenho 
permitem à Toshiba produzir soluções 
superiores e de confi ança, oferecendo 
funcionalidade e operacionalidade necessárias 
às exigências actuais dos ambientes industriais. 

	FuNCIoNalIDaDE	
aVaNçaDa	
A gama B-EX possui características ainda 
mais avançadas: função de registo de dados; 
armazenamento interno de arquivos; detecção 
automática dos DPI da cabeça térmica; visor do 
endereço LAN, confi guração simples da LAN, 
gráfi cos dos sensores no visor; função de reiniciar; 
actualização de fi rmware via memória externa; 
preparada para RFID.

	SIMPlES	DE	uTIlIZaR		
Mantendo a facilidade de utilização da gama SX, 
a série B-EX também incorpora a facilidade de o 
utilizador poder montar a cabeça de impressão e os 
rolos de arrasto, reduzindo ainda mais os custos de 
manutenção. 

O visor gráfi co LCD intuitivo com indicações de ajuda 
melhora a utilização e interage mesmo como utilizador 
inexperiente de forma a tomar medidas correctivas 
imediatas, sempre que necessárias, reduzindo a 
necessidade de formação. 

	RÁPIDaS	E	FlEXÍVEIS	
Com uma velocidade de 14 pps, a B-EX4 tem um 
aumento de 40% em produtividade sobre a gama SX 
(10 pps). Para além, das capacidades avançadas de 
processamento facilitarem elevada produção.

	baIXo	TCo
A tecnologia Toshiba permitiu uma drástica redução 
dos custos de operação, ainda mais que o já lendário 
“baixo custo total de propriedade” (TCO). A B-EX está 
equipada com a, mundialmente conhecida, tecnologia 
ecológica de poupança de fi ta (opcional), com um 
consumo de energia em standby cerca de 70% menor 
em comparação à sua antecessora. Anula as rugas da 
fi ta de impressão para reduzir o desperdício de papel e 
fi ta. Estas características especiais reduzem os custos 
operacionais ao mesmo tempo que ajudam a preservar 
o meio ambiente.

Toshiba Escuta, Toshiba Aprende
A série B-EX combina as características testadas, fi áveis e funcionais da série B-SX com melhorias 

para aumentar o desempenho e funcionalidade.

Fiabilidade e desempenho têm geralmente um custo, mas com a série B-EX, capacidades 
superiores incluem-se como standard, que essencialmente, reduzem despesas de 
capital inicial e preparam o seu investimento para o futuro. Consumo de energia

(Resultados baseados em 240V)
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Rendimento Total
(Velocidade mais rápida com dados gráficos)

Nota: Emitidas dez etiquetas diferentes 4 "x 6" através de USB

Seg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nova série EX (14 pps)

Série SX (10 pps)

44%
MAIS

RÁPIDA

Painel Frontal de fácil utilização 
para operações fáceis e relatórios 
de estado com ajuda.


