
v y s o k á  k v a l i t a  t i s k u  p r o  p r o  s p e c i á l n í  a p l i k a c e

Výkonné tiskárny B-SX6 a B-SX8 posky-
tující odpovídající výkon pro širokou 
škálu prostředí a aplikací. Tyto inovativní 
průmyslové tiskárny nabízejí pokro-
čilé funkce včetně extrémně rychlého 
zpracování tiskové úlohy, velké vnitřní 
paměťi, ovládání a řízení prostřednic-
tvím sítě, SNMP funkce a možnost RFID.

> B-SX6 & B-SX8
Robustní tiskárny čárového kódu, RFID ready
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 VHODNÉ POUŽITÍ

> RYCHLOST A FUNKCIONALITA
Řada tiskáren B-SX6 a B-SX8 nabízí tisk etiket až do šíře 213 mm, rychlé zpraco-
vání tiskových dávek a velký výběr připojení zahrnující USB a LAN rozhraní. Flexi-
bilitu tiskárny zvyšuje možnost doplnění  WLAN rozhranní a RFID modulu. Robustí 
provedení a vysoký výkon umožňují nasazení do náročných prostředí a aplikací.

> VYSOKÁ TISKOVÁ KVALITA
Široká tisková hlava (170.5 mm / 213.3 mm, 305 dpi) umožňuje rychlý tisk velko-
formátových etiket. Plovoucí mechanismus tiskové hlavy zaručuje vynikající kvalitu 
tisku se sníženým třením.Funkce šetření TTR páskou snižuje náklady na tisk  
a umožňuje optimální výkon při kódování RFID tagů.

> PŘIPRAVENOST DO BUDOUCNA
Prostřednictvím BCI (Basic Command Interpre-
ter) programu, mohou být data zpracována tak, 
aby generovala správné formáty štítků. Zároveň 
díky BCI může tiskárna komunikovat s externími 
zařízeními, což dovoluje snadnou integraci do  
výkonných technologických systémů. Pro snad-
nou správu všech tiskáren v síti jsou tiskárny 
B-SX6 a B-SX8 vybaveny Systémem Centrální 
Správy (Central Network Management Suite). 
Všechny Toshiba termotransferové tiskárny nové 
generace pro průmyslové prostředí jsou RFID 
ready, což z nich dělá řešení tisku, které se může 
vyvíjet a růst s budoucími požadavky společnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
B-SX6 B-SX8

Technologie Thermal Transfer/Direct Thermal
Tisková hlava Edge Type
Rozlišení 12 bodů/mm (305 dpi)
Rychlost tisku 203 mm/s (max.)
Šířka tisku 170,6 mm 213,3 mm
Délka tisku 1705 mm 1364 mm 
Šetření páskou Volitelně Ano
Rozhraní paralelní, USB 2.0, LAN (100 Base)
Volitelné rozhraní RS232, WLAN (Wifi)
Provozní teplota 5°C až 40°C
 Provozní vlhkost 25 – 85% nekondenzující
Napájení 220 V, 50 Hz
Spotřeba 170 W max. (při tisku)
Rozměry 416 mm (šířka) x 289 mm (délka) x 395 mm (výška)
Hmotnost 25 kg (bez pásky a etiket)

B-SX6 
B-SX8

 ► Průmyslové aplikace

 ► Automobilový průmysl

 ► Chemický průmysl

 ► Zemědělství

 ► Logistika

 ► Paletové etikety 

 >PRŮMYSLOVÁ TISKÁRNA 
S ŠIROKOU TISKOVOU HLAVOU


