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Termotransfer tiskárna TOSHIBA B-852 je 
efektivním  a spolehlivým řešením poža-
davků na tisk širokých etiket. Dovoluje 
kvalitně potiskovat etikety v šíři až 216 mm 
v tiskovém rozlišení 300 dpi. Díky širokému 
výběru komunikačních rozhraní a robustní 
konstrukci s kovovými kryty je skutečně 
univerzálním zařízením do širokého spektra 
aplikací a provozních podmínek.
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Stolní tiskárna etiket
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�VHODNÉ�POUŽITÍ

>�PŘIPRAVENOST�DO�BUDOUCNA�
Prostřednictvím BCI (Basic Command Interpreter) programu, mohou být data zpra-
cována tak, aby generovala správné formáty štítků. Zároveň díky BCI může tiskárna 
komunikovat s externími zařízeními, což dovoluje snadnou integraci do výkonných 
technologických systémů. Pro snadnou správu v síti je tiskárna B-852 vybavena 
Systémem Centrální Správy (Network Management Suite), který nabízí pohodlný 
monitoring systémových informací a stavů tiskárny a zároveň také umožňuje spra-
vovat všechny ostatní TOSHIBA tiskárny připojené do sítě. 

>�ROBUSTNÍ,�VŠESTRANNÁ�A�KOMPAKTNÍ
Tiskárna Toshiba B-852 nabízí již v základní verzi interní LAN, USB 2.0 a para-
lelní rozhraní. Flexibilitu zařízení ještě zvyšuje volitelné sériové rozhraní RS232 a 
bezdrátová LAN (WiFi), díky kterým je tak zapojení do různých pracovních prostředí 
mnohem snadnější. Může být přímo na vašem stole v kanceláři nebo vedle linky 
u dopravníku. Je vyrobena výhradně z kvalitních kovových dílů, které chrání vnitřní 
části proti prachu a vnějšímu poškození.

>�VÝHODY,�KTERÉ�ZÍSKÁTE
 ● Tisk širokých etiket v kompaktním provedení
 ● Velké spektrum komunikačních rozhraní
 ● Tiskové rozlišení 300 dpi
 ● Univerzální design
 ● Snadná manipulace
 ● Jednoduchá obsluha

B-852

 ► Automobilový průmysl

 ► Chemický průmysl

 ► Sklady a logistika

 ► Primární výroba 

 ► Lesnictví 

 ► Paletové etikety 

�>DOSTUPNÁ�KVALITA�NEJEN�
PRO�PRŮMYSL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie Thermal Transfer/Direct Thermal
Tisková hlava Flat Head
Rozlišení 11,8 bodů/mm (300 dpi)
Rychlost tisku 101,6 mm/s (max.)
Šířka tisku 216,8 mm (max.)
Šířka materiálu 242 mm (max.)
Délka tisku 640 mm (max.)
Délka pásky max. 300 m
Paměť 16 MB SD-RAM, 16 MB Flash 
Rozhraní Paralelní, USB 2.0, LAN (100Base) 
Volitelné rozhraní serial RS232, bezdrátová LAN (WiFi) 
Provozní teplota 5°C až 40°C
Provozní vlhkost 25 – 85% nekondenzující
Napájení 220 V, 50 Hz
Spotřeba 217 W (při tisku)
Rozměry 385 mm (šířka) x 182 mm (délka) x 243 mm (výška)
Hmotnost 15,6 kg (bez pásky a etiket)


