
 

Metoda Druku

Max. szer. druku

Max. dł. druku

Prędkość druku

Rozdzielczość

Komunikacja

Drukowane kody

Pamięć drukarki

Waga

Opcje dodatkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TOSHIBA B-EV4D/B-EV4T

Termiczna/ Termotransferowa

108 mm

999 mm – 203dpi; 457 mm – 300dpi

127 mm/s – 203dpi; 101,6 mm/s – 300dpi

203dpi, 300dpi

Równoległy (SPP), USB 2.0, Ethernet 10/100, RS-232

1D UPC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, 
EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, Plessey, RSS14
2D Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417

2,5kg

nóż – odcinanie częściowe, nóż – odcinanie całkowite, moduł odklejania etykiet, rozszerzenie pamięci 
- karta SD, zewnętrzny podajnik mediów, dołączana klawiatura, zestaw do mediów bezpodkładowych 
z nożem

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

4MB FLASH, 8MB SDRAM, opcjonalnie: karta SD

Zastosowanie
Biuro, transport i logistyka, produkcja, sprzedaż, opieka zdrowotna, usługi pocztowe i magazyny, 
sklepy i supermarkety, hotelarstwo, kina teatry i muzea, sport i rekreacja, laboratoria i farmaceutyka.
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Profesjonalna, kompaktowa, biurowa drukarka etykiet firmy Toshi-
ba Tec B-EV4, zapewnia szybki i prosty wydruk biletów i etykiet 
wysokiej jakości o długości od 25,4mm do 999mm prosto z PC. 
Dostępna w rozdzielczośći 200dpi i 300dpi. Model B-EV4D, druku-
jący metodą termiczną produkuje etykiety krótkotrwałe, zaś model 
B-EV4T pracujący w technologii termotransferowej zadrukowuje 
etykiety mocniejsze i bardziej trwałe.

Parametry fizyczne

(S x W x D) 198 (szer.) x 173 (wys.) x 258 (głęb.) mm

Materiały
eksploatacyjne:

Wew. Ø rolki papieru
Zewn. Ø rolki papieru

Grubość etykiet

25,4 – 38,1mm / 76,2mm na zewnętrznym podajniku
Max. 127 mm / 214mm na zewnętrznym podajniku
0,06 – 0,19 mm

Głowica drukująca Gwarancja producenta: 30km druku w okresie 3 m-cy. Wymiana głowicy następuje w wypadku 
fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego.Głowice nie podlegają regeneracji.


