
	EEn	ToTaaloplossing
(inclusief media, service en support)

Toshiba biedt een totaaloplossing bestaande 
uit een volledige reeks goedgekeurde 
media, etiketten, verbruiksartikelen en 
reinigingsproducten.

Ons uitgebreid Europees 
ondersteuningsnetwerk biedt u de zekerheid dat uw printers na installatie 
nauwgezet hersteld en onderhouden zullen worden door een team van 
ervaren technici en onderhoudspersoneel.

	groEnE	rEfErEnTiEs
Toshiba verbindt zich ertoe producten te ontwerpen en 

te produceren die de impact op het milieu verkleinen, 
milieukwaliteitstandaarden te creëren voor ieder product 
en de hoogstmogelijke industriestandaarden te eisen  

van leveranciers. 

Alle Toshiba producten voldoen aan de RoHS-voorschriften. 
http://www.toshibatec.co.jp/csr/report 

	VoorDElEn	Voor	DE	KlanT
• Lagere kosten – labels/ontvangstbewijzen, opslag, verzending

• Lage totale eigendomskosten

• Milieuvriendelijk – gebruik van het rugpapier

• Eenvoudig te gebruiken en te bedienen

• Hoge performantie

• Minder interventies zodat het personeel efficiënter kan 
worden ingezet

• De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos!
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DB-Ea4D
KEnMErKEn

Printkop Flat Head

Afmetingen
220(H) x 240(B) x 200(D) mm

8,7”(H) x 9,5”(B) x 7,9”(D) 
(Exclusief rubberen voet, papiergeleider of papierrolhouder)

Interface USB / LAN / SNMP (Windows® driver)

Optionele Interface Parallel

Stroomtoevoer AC 100 tot 120V 50/60Hz of AC 220 tot 240V 50Hz
150W (max) (6,5A max)

Display LCD met twee regels / 3 toetsen / 2 LED’s

prinTEn

Methode Direct thermisch

Printbreedte 104 mm (4,09”)

Printlengte 554,8 mm (21,8”) aan beide zijden

Printoppervlak 554,8(H) x 108(B) mm (21,8” x 4,3”)

Max. Printsnelheid 6 ips (152,4 mm/sec) snelheid wordt automatisch gewijzigd

Resolutie 200dpi

Font / Barcode Windows®

MEDia

Diameter Rol (max) 203,2 mm (8”)

Papierbreedte / Fanfold 58 tot 130 mm (2,3” x 5,1”)

Papieruitlijning Gecentreerd

opTiEs

Papierrolhouder
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2ST technologie is een handelsmerk van de NCR Corporation. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn 
handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle kenmerken en 
specificaties die in deze brochure worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uw TOSHIBA Dealer:

DB-Ea4D

R o b u u s t  G r o e n  T w e e z i j d i g  D i r e c t  T h e r m i s c h  P r i n t e n

Compacte & Multifunctionele Oplossing voor 2-zijdig Labelprinten
DB-Ea4D

De compacte en stevige tweezijdige 

labelprinter DB-EA4D werd ontwikkeld als 

een zuinige en milieubewuste oplossing 

voor toepassingen die een tweezijdige 

output vragen. Met zijn gebruiksvriendelijke 

en snelle werking biedt deze innovatieve 

technologie een betrouwbaar en efficiënt 

alternatief voor traditionele eenzijdige 

oplossingen.

Geprint op 
gerecycleerd papier



DB-Ea4D		
laBElprinTEr

 Post & Logistiek
 Portlabel met ontvangstbewijs; kaarten of tags  

op postbussen en -zakken

 Retail
 Transactiebewijzen met retourbeleid of garantie-

informatie; tevredenheidsenquêtes; ingrediënten & 
informatie over voedingswaarde; prijskaartjes

 Transport
 Luchtvaart-instapkaarten, trein- en bustickets  

met relevante promoties

 Benzinestations
 Ontvangstbewijs aan de pomp met speciale 

aanbiedingen & promoties; winkelaankondigingen; 
reistips

 Productie
 Productmarkering met logistieke en 

verzendingsinformatie

 Spelen, Loterij & Ticketing
 Seizoensspelen; speciale aanbiedingen & 

promoties; kortingsbonnen; registratie voor 
evenementen & labelling van naamkaartjes.

 Huurdiensten
 Tweezijdig voertuig-ID ticket

 Internet & Online Diensten
 Verzendingslabel met productlijst

 Zelfbediening
 Transactiebewijzen; intelligente 

stortingsontvangstbewijzen; rekeningafschriften; 
promoties, aanbiedingen & vragenlijsten 

ToEpassingEn
Breng het leveringsetiket aan en overhandig uw klant  
de betreffende factuur (of een paklijst, retourvoorwaarden,  
een klantenenquête, enz.) gedrukt op het eenvoudig 
afneembare rugpapier.

De DB-EA4D is uitgerust met een eenvoudig toegankelijke 
papierbaan, wordt onderhouden zonder gereedschap en heeft 
2 thermische koppen om de voor- en achterzijde van direct 
thermische labels te bedrukken.

Met de optionele papierrolhouder wordt het laden van papier 
eenvoudiger en wordt de stilstandtijd beperkt.

ZUinig	&	innoVaTiEf:		
EEn	groEnE	prinToplossing

	MiliEUVriEnDEliJK
De huidige labellingtoepassingen zorgen voor afval 
omwille van het rugpapier dat wordt weggegooid.

Toshiba levert al jaren grote inspanningen om het 
productengamma steeds milieuvriendelijker te 
maken. De DB-EA4D 2-zijdige directthermische 
printer is één van Toshiba’s milieubewuste 
ontwikkelingen. Deze printer geeft een 
meerwaarde en een nieuwe functie aan het 
rugpapier van een etiket, of de rug van een ticket, 
doordat u deze nu rechtstreeks kan bedrukken.

	CoMpaCT	MET	
grooTsE	prEsTaTiEs	
Dankzij zijn stevige ontwerp en zijn compacte 
formaat is deze printer geschikt voor elke 
omgeving of toepassing, van uiteenlopende 
productieapplicaties tot kleinhandel en 
logistiek.

Het label en het rugpapier worden 
gelijktijdig bedrukt waardoor u uw labels en 
ontvangstbewijzen met een snelheid van 6 ips 
kan verwerken.

	lagE	
EigEnDoMsKosTEn	
Pakjesdiensten bijvoorbeeld, kunnen het 
label met het leveringsadres afdrukken terwijl 
op hetzelfde moment de leveringslijst op het 
rugpapier van het label wordt geprint.

Tweezijdig printen biedt nog heel wat andere 
besparingen naast de lagere mediakosten. Zo 
is er minder opslagruimte nodig en liggen de 
verzendingskosten lager omdat er minder labels 
of ontvangstbewijzen nodig zijn.

	EEnVoUDigE	
BEDiEning	
Via het intuïtieve menu met LCD-verlichting en 
gekleurde LED-waarschuwingslampjes (met 
kleuren die ook voor slechtzienden duidelijk zijn), 
wordt de bediening kinderspel. Dankzij de auto-
feed functie wordt papier snel en probleemloos 
geladen, en voor de vervanging van belangrijke 
onderdelen zoals de printkop en platen roller is 
geen gereedschap nodig, wat het onderhoud 
ook vergemakkelijkt.

	flEXiBElE	opTiEs
De DB-EA4D is verkrijgbaar met diverse 
opties voor de papierrolhouder, wat nog meer 
flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden biedt. 
Met de Bartender software als standaard 
en de optie om geavanceerde software te 
downloaden, kan de gebruiker het label 
moeiteloos ontwerpen volgens de vereisten van 
de sector.

Dankzij de verlaagde kosten gedurende de hele levenscyclus van dit product, is dit het summum 
van milieubewust printen zonder in te boeten aan kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid of functionaliteit.

Intuïtief menu met LCD-verlichting en 
gekleurde LED-waarschuwingslampjes 
met universeel design.

Tweezijdig printen creëert nieuwe, 
innovatieve mogelijkheden en 
toepassingen.


