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b-ex4D2
De perfecte oplossing voor direct thermische toepassingen

De Toshiba B-EX4D2 direct thermisch
industriële 4 inch printer biedt de
I'VE BEEN
CARBON
OFFSET

voordelen van de krachtige B-EX reeks
aan een scherpe prijs.
Toshiba’s goedkoopste industriële
oplossing – betrouwbaar, robuust en zeer
hoge printkwaliteit. Alles wat je verwacht
van een EX, zonder inktlint.

B-EX4D2
De B-EX4D2 combineert een hoge printsnelheid en geavanceerde
verwerkingskracht (snelle output) met eenvoudig onderhoud
en emulatie mogelijkheden, met aandacht voor het mileu en
duurzaamheid. Dit alles verpakt in een robuuste metalen
anti-statische behuizing.

Voordelen voor de gebruiker
• Industriële prestaties aan een scherpe prijs
• Hoge betrouwbaarheid, robuust ontwerp, hoge inzetbaarheid
• Hoogste printsnelheid – 12 ips – in zijn klasse
• Flat-head printer compatibel met concurrentiële printers

Direct Thermische prestaties
Ideaal voor direct thermische printtoepassingen en het verlagen van
de TCO (toal cost of ownership) over de levensduur van de printer,
zonder dat er wordt ingeboet op de prestaties of kwaliteit.

• Emulatietechnologie voor eenvoudig vervangen van concurrentiële
toestellen (Z-mode is geïnstalleerd)
• Printkop – verwachte levensduur 50 km
• Ecologisch printen – Energy Star certificaat, carbon offset productie
• Network printer management tool - remote network management

Flexibele machine

• Gratis label software & -tools

Flexibel door de uitgebreide keuze aan opties, creëert u dé printer die
aansluit bij uw omgeving. Compatibel met de B-EXT2 serie.

Emulatie mogelijkheden
Flat head technologie, links uitgelijnde media en emulatie
mogelijkheden verzekeren dat de B-EX4D2 ideaal is voor het snel en
gemakkelijk vervangen van verouderde concurrentiële toestellen.

B-EX4D2
Kenmerken
Printkop
Afmetingen
Gewicht

17 kg

Interface

USB 2.0, Ethernet

Opties

Eenvoudig onderhoud

Netwerk tool

Eenvoudig gebruik en onderhoud, met inklikbare printkoppen
(verwachte levensduur 50 km) en mogelijkheid tot naderhand
installeren van de opties, zorgen voor het verlagen van de TCO (total

Methode

cost of ownership).

Flat-type
278(B) x 460(D) x 310(H) mm

Wifi LAN, parallel, serial, expansion I/O,
RTC & USB host
SNMP

PRINT
Printbreedte
Max. printsnelheid

Direct thermisch
104 mm
12 ips (304 mm/sec)

Resolutie

203 dpi

Lettertype

Bitmap en outline

Toepassingen

Barcode

Ideaal voor de transportindustrie, logistiek, warehousing, retail,
gezondheidszorg en farmaceutische toepassingen zoals verzend- en
ontvangstetiketten, product etiketten, magazijn etiketten, etikettering
voor verse producten in de detailhandel en supermarkten,...

Papier-breedte

Inclusief GS1 Databar (RSS)

MEDIA
Papier-uitlijning
Papier-roldiameter

114 mm
Links
200 mm

Opties

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com

Uw Toshiba dealer:
Top Label Printers
Utrechthaven 9e
3433 PN Nieuwegein
030 6000045
info@toplabelprinters.nl

Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreere handelsmerken van de
respectievelijke eigenaars. Alle kenmerken en specificaties beschreven in deze brochure kunnen zonder
voorafgaande mededeling aangepast worden.

DESIGNHUT.CO.UK - JN1026NL

Cutter, peel-off & interne rewinder

