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Skříň vyrobená z kvalitního plastu, 
pevné ocelové šasi a tisková hlava s 
vysokým rozlišením předurčují tiskárnu 
TOSHIBA B-SA4TP pro použití v méně 
náročných provozech, laboratořích, 
kancelářích a všude tam, kde je 
kladen důraz na vysokou kvalitu tisku.

> B-SA4TP
Variabilní tiskárna pro většinu aplikací
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 VHODNÉ POUŽITÍ

> PERFEKTNÍ CELKOVÉ ŘEŠENÍ
B-SA4 je opravdu perfektní „Celkové řešení“ pro všechny aplikace požadující vysoce 
kvalitní tiskový výstup. Nabízí kompaktní provedení, univerzální design, pokro-
čilé funkce včetně možnosti RFID a podporu světově uznávané značky. Tiskárnu 
je možné, díky vestavěnému síťovému rozhranní plně, integrovat do informačního 
systému. Ovladače pro systém Windows umožňují tisk prakticky ze všech standard-
ních aplikací.

> FLEXIBILNÍ VYUŽITÍ
Ergonomický design dovoluje tiskárně B-SA4 
libovolné umístění jako kterékoliv jiné kancelář-
ské tiskárně. Je vhodná pro použití v logistice a 
distribuci, telekomunikačním sektoru, lekařském 
odvětví nebo potravinářském sektoru. 

> VÝHODY, KTERÉ ZÍSKÁTE
 ● Vysoká efektivita a produktivita
 ● Snadná manipulace a jednoduchá obsluha
 ● Univerzální design vyhovující jakémukoliv                                                    

 prostředí nebo aplikaci
 ● Perfektní čitelnost etiket a čárových kódů  

 díky flexibilní a vysoce kvalitní technologii  
 tisku

 ● Bartender UltraLite labelling software

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie Thermal Transfer/Direct Thermal
Tisková hlava Flat Head
Rozlišení 11,8 nebo 8 bodů/mm (300 dpi | 203 dpi)
Rychlost tisku 152,4 mm/s (max.)
Šířka tisku 105,7 mm (max.)
Šířka materiálu 118,0 mm (max.)
Délka tisku 13,0 až 997,0 mm
Délka pásky max. 450 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 155W (při tisku)
Rozměry 238 mm (šířka) x 339 mm (délka) x 332 mm (výška)
Hmotnost 12 kg (bez pásky a etiket)

B-SA4TP

 ► Logistika a doprava

 ► Telekomunikační sektor 

 ► Farmaceutika

 ► Maloobchod

 ► Potravinářský sektor

 ► Elektronika 

 >KAŽDODENNÍ POMOCNÍK 
PRO VŠECHNY APLIKACE


