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B-EX4T2
Maximaliseer de ROI met Betaalbare Industriële Printoplossingen
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De Toshiba B-EX4T2 industriële printerreeks
garandeert u de beste printresultaten aan de
laagste gebruiks- en eigendomskosten. Deze
printers zijn verkrijgbaar in tal van resoluties voor
de meest diverse industriële printtoepassingen.
Ze zijn dan ook de beste keuze voor het efﬁciënt
vervangen van verouderde Toshiba printers of
printers van concurrerende merken.
Laat de beperkingen van uw bestaande
systemen uw succes niet in de weg staan en
schakel gewoon over naar de Toshiba B-EX4T2
industriële oplossingen.

B-EX4T2
COMPATIBILITEIT

KLANTENVOORDELEN

De B-EX4T2 reeks kan probleemloos concurrerende producten
vervangen. Door het gebruik van onze Z-Mode emulatie worden deze
printers naadloos geïntegreerd in bestaande softwaresystemen. Wil u
graag uw verouderde (en geldverslindende) printsystemen afbouwen, kies
dan voor de voordelen van de nieuwe B-EXT2 printers met hun flat head
technologie, links uitgelijnde media en de mogelijkheid zowel binnenals buitengewikkelde linten te gebruiken. Bovendien kunt u uw reeds
aanwezige voorraad etiketten en linten gewoon doorgebruiken.

• Betaalbare industriële printing

De B-EX4T2 reeks is speciaal ontworpen voor de veeleisende industriële
printomgeving. Drukken kan aan snelheden tot 12 inches per seconde.
De snelle verwerking van printgegevens maakt een vlotte doorvoer van
etiketten mogelijk wat uw workflow ten goede komt.

LINTEN & MEDIA
Door het gebruik van links uitgelijnde media en de mogelijkheid om te
kiezen voor binnen- of buitengewikkelde linten biedt Toshiba u de nodige
compatibiliteit en concurrentievermogen in de mediamarkt. Uniek is dat
wij een lint van 800 m lang in ons gamma hebben waardoor u minder snel
moet gaan vervangen en de eigendomskosten kan verlagen.

EENVOUDIG ONDERHOUD

• Rendabele vervanging van oudere systemen
• Hoge doorvoer, hoge performantie en uiterst duurzaam
• Mediacompatibiliteit
• Langste lint van de markt (800m)
• Standaard USB en Ethernet; serieel, parallel, USB host en WLAN in optie
• Emulatie voor een snelle en eenvoudige vervanging van producten
van de concurrentie

B-EX4T2
KENMERKEN
Printkop
Afmetingen
Interface in optie

USB 2.0, Ethernet
Parallelle, seriële, draadloze LAN, RTC & USB host
SNMP

PRINTING
Methode

BEHOUD VAN HET MILIEU

MEDIA

GESPECIALISEERD PRINTEN

310(H) x 278(B) x 460(D) mm

Netwerk Tool

Font

De B-EX4T2 is beschikbaar in 203/300 of 600 dpi varianten voor
gespecialiseerde hogeresolutieprinting van een onovertroffen printkwaliteit.

B-EX4T2 HS

Flat type

Interface

Doordat Toshiba gebruik maakt van vooruitstrevende technologie kunt u
uw onderhoudskosten tot een minimum reduceren. Zo zijn printkoppen
zonder gereedschap te vervangen en is er dubbele lintmotorcontrole
aanwezig. Tevens zijn er nog diverse opties mogelijk die modulair aan de
printer zijn toe te voegen.

Toshiba legt al jarenlang het accent op een groene aanpak en is daar heel
trots op. De B-EX4T2 printer is dusdanig energiebesparend gemaakt dat
we nu het felbegeerde Energy Star-label hebben gekregen. Verder levert
Toshiba ook solventvrije inktlinten en CO2-neutrale printoplossingen, dit
alles in combinatie met het laagste energieverbruik van de markt*.

B-EX4T2 GS/TS

Directthermisch / Thermische transfer

Printbreedte
Max. printsnelheid
Resolutie

104 mm
12 ips (304 mm/sec.)

6 ips (152 mm/sec.)

203 dpi/300 dpi

600 dpi

Bitmap en outline

Barcode

Omvat GS1 Databar (RSS) compatibelen

Papierbreedte

114 mm

Papieruitlijning

Links

Diameter papierrol

200 mm

Standaard lintlengtes

450 m, 600 m, 800 m**

OPTIES
Snijmes, afpel & interne wikkelaar
* De B-EX4T2 werd vergeleken met concurrerende producten in sluimerstand.
**Gespecialiseerd lint
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PRESTATIES ZONDER KOSTEN

• Flat head voor compatibiliteit met concurrerende installaties

