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Toshiba tiskárny řady B-EX4T2 představují 
vysoce kvalitní a ekonomické řešení pro  
průmyslové aplikace. Jsou vyrobeny s důrazem 
na nízké provozní náklady a vynikající celkové 
náklady na vlastnictví. Tiskárny jsou předurčeny 
jako logická náhrada konkurenčních zařízení. 
Díky vysoké kvalitě tisku a špičkovému výkonu 
jsou určeny pro všechny typy průmyslových 
aplikací. Nehledejte zbytečně drahá řešení. 
Přesvěčte se, že Plug and Play řešení s tiskár-
nou B-EX4T2 je to pravé i pro Vaši aplikaci.
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Nehledejte zbytečně drahá průmyslová řešení tisku etiket
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 VHODNÉ POUŽITÍ

> KOMPATIBILNÍ TISKÁRNA
Tiskárny řady B-EX4T2 jsou vyrobeny s důrazem na vysokou kompatibilitu s konku-
renčními zařízeními. Jednoduchým přepnutím emulace různých tiskových jazyků 
jako je ZPL, DPL a další, získáte moderní náhradu stárnoucích zařízení bez nutnosti 
zasahovat do používaného software. Plochá tisková hlava se dokonale přizpůsobí 
jakýmkoliv materiálům. 

> VYSOKÝ VÝKON
Rychlost tisku až 12 palců/s poskytuje dostatečný výkon pro jakoukoliv aplikaci. 
Vysoký výpočetní výkon tiskárny zaručuje rychlý start tisku a umožňuje tak využití 
maximální rychlosti i při tisku variabilních dat.

> SNADNÁ MANIPULACE 
Dokonale přístupný vnitřní prostor tiskárny umožnuje efektivní výměnu tiskových 
médíí a poskytuje dokonalý prostor pro bezproblémovou udržbu. Použité systémy,   
jako je snap-in uchycení tiskové hlavy, minimalizují náklady na udržbu a výrazně 
zkracují čas potřebný k servisním zásahům.

> MÉDIA A PÁSKY
Tiskárna je připravena používat IN i OUT 
náviny etiket. Je možné používat barvicí 
pásky s návinem až 600 metrů což 
výrazně prodlužuje čas mezi jednotlivými 
výměnami médií.

> ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Toshiba si uvědomuje závazky plynoucí 
z programu CARBON ZERO SCHEME. 
Tiskárny řady B-EX4T2 jsou připraveny 
používat SOLFree barvicí pásky, což  
v kombinaci s nejnižší spotřebou energie 
v této třídě zařízení představuje skutečný 
příspěvek k ochraně životního prostředí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Technologie Thermal Transfer / Direct Thermal
Tisková hlava Flat Head - plochá hlava
Rozlišení 8 bodů/mm (203 dpi)

12 bodů/mm (305 dpi)
24 bodů/mm (600 dpi)

Rychlost tisku až 304 mm/s, 152 mm/s při rozlišení 600 dpi 
Šířka tisku 22 - 104 mm
Délka tisku 6 - 1496 mm
Rozhraní USB (v2.0), LAN (10/100 Mbit)
Volitelné příslušenství Sériové rozhraní, paralelní rozhraní, přídavné I/O 

rozhraní, RTC (časová data) & USB Host rozhraní, 
rozhraní bezdrátové LAN, modul diskového řezání, 
modul rotačního řezání, modul odlepování.

Provozní teplota 5°C až 40°C
Provozní vlhkost 25 – 85% nekondenzující
Napájení 220 V, 50 Hz
Spotřeba el. energie 115 W (při tisku) / 6 W (stand-by mód)
Rozměry 278 mm (šířka) x 460 mm (délka) x 310 mm (výška)
Hmotnost 17 kg 17 kg

B-EX4T2

 ► Automobilový průmysl

 ► Chemický průmysl

 ► Textilní aplikace

 ► Logistika

 ► Telekomunikace

 ► Primární výroba

 ► Farmaceutický průmysl 

 >PRŮMYSLOVÁ TISKÁRNA


