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Komplexní služby pro čárový kód a etikety

> B-EX6
Průmyslová tiskárna s širokou tiskovou hlavou

Nová řada průmyslových tiskáren Toshiba B-EX6 pro tisk širokých etiket je náhradou za 
oblíbené robustní tiskárny Toshiba řady B-SX5T a B-SX6T. Přináší zcela nové možnosti 
využití v průmyslovém prostředí a primární výrobě. Tiskárna kombinuje moderní technologie 
s vysokou spolehlivostí a nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO). 

Toshiba B-EX6T svými parametry a vlastnostmi doplňuje stávající řadu osvědčených 
tiskáren B-EX. Zaručuje pokrytí celé škály náročných tiskových aplikací nejen v prostředí 
průmyslové výroby. Osvědčený robustní a odolný design, pokročilé funkce, šetření TTR 
barvicí pásky a široký výběr modelů a příslušenství dělá z tiskáren řady B-EX univerzální 
řešení pro spolehlivý tisk etiket.

FLEXIBILNÍ - ODOLNÁ - SPOLEHLIVÁ



�

 VHODNÉ POUŽITÍ

ETIGRAF, s.r.o.
Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 621 123, E-mail: etigraf@etigraf.cz 
Web: http://www.etigraf.cz

> NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ & FLEXIBILNÍ DESIGN
Výkon a funkce tiskárny B-EX6T splňují aktuální požadavky trhu na tisk širokých 
etiket. Tiskárna je navržena s funkcemi a příslušenstvím tak, aby mohla nabídnout 
co nejnižší náklady na vlastnictví, včetně unikátního režimu šetření barvicí pásky 
a prodlouženého návinu TTR pásek až na maximální délku 800 m. To vše zlepšuje 
efektivitu využití tiskárny a snižuje náklady na provoz a reálné prostoje ve výrobě.

Model B-EX6T byl navržen stejně robustně jako osvědčená řada B-EX4T a vyniká 
stejnou provozní spolehlivostí. Novinkou je půlený boční vyklápěcí kryt usnadňující 
přístup do tiskárny a zmenšující potřebný volný prostor nutný pro výměnu spotřebního 
materiálu. U tiskáren se širokou tiskovou hlavou, které jsou prostorově náročnější, je 
to obzvláště důležité a tato chytrá vylepšení tomu napomáhají.

> VYLEPŠENÁ KONEKTIVITA & EFEKTIVITA
S podporou tiskových médií o šíři až 165 mm a rychlostí tisku až 305 mm/s, dokáže 
řada B-EX6T zpracovat i ty nejnáročnější tiskové aplikace. Díky modernímu výkonnému 
procesoru je dosaženo rychlého zpracování dat a minimální prodlevy mezi jejich 
odesláním k tisku a tiskem samotným, což zvyšuje efektivitu a produktivitu tisku etiket.

U řady B-EX6T je možnost výběru z variant 
o rozlišení tisku 203 a 305 dpi. Obě tisková 
rozlišení jsou k dispozici jak pro modely s 
plochou tiskovou hlavou Flat Head, tak i 
pro modely s hranovou tiskovou hlavou 
Near Edge. Celkem je tedy možné vybírat 
ze čtyř modelů B-EX6T. Lze tak snadno najít 
odpovídající zařízení pro případ výměny 
tiskáren v zavedeném provozu i pro případ 
nasazení tiskáren do zcela nových aplikací. 

Nejpoužívanější komunikační rozhraní USB a LAN jsou dodávány již v rámci standardní 
výbavy. Volitelně je možné tiskárny B-EX6T vybavit rozhraním RS-232, Centronics nebo 
I/O. Prostřednictvím portu USB host a externího USB Bluetooth adaptéru je možné 
s tiskárnou komunikovat přímo z prostředí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Technologie Thermal Transfer / Direct Thermal
Tisková hlava T1: Near edge head T3: Flat head
Rozlišení 8 bodů/mm (203 dpi) nebo 12 bodů/mm (305 dpi)
Rychlost tisku až 305 mm/s (12 ips)
Šířka tisku 47 - 160 mm (šíře média vč. podklad. papíru: 50 - 165 mm)
Délka tisku 8 - 1498 mm
Ø role etiket max. 203 mm (vnější),  40 - 76,2 mm (vnitřní)
Senzory tisk. média transmisní a reflektivní (posuvné od středu k levému okraji)
Délka barvicí pásky standard 600 m  (lze max. 800 m při Ø viz níže)
Ø barvicí pásky max. 90 mm (vnější),  25,4 mm (vnitřní - dutinka)
Šetření páskou ano ne
Rozhraní USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC
Volitelné rozhraní
a doplňky

modul diskového řezání, modul odlepování, vodítko sklá-
daného papíru, sériové rozhraní, paralelní rozhraní, WLAN 
modul (b/g/n), přídavné I/O rozhraní, RFID modul (jen T1)

Provozní teplota 5°C až 40°C
Provozní vlhkost 25 – 85% nekondenzující
Napájení AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba el. energie 210 W (při tisku) / 5,7 W (režim spánku)
Rozměry 331 mm (šířka) x 460 mm (délka) x 310 mm (výška)
Hmotnost 20 kg 

B-EX6 
T1/ T3

 ► Automobilový průmysl

 ► Chemický průmysl

 ► Farmaceutický průmysl

 ► Elektrotechnický průmysl

 ► Transport a logistika

 ► Maloobchodní distribuce

 ► Vládní a veřejné organizace


