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As impressoras térmicas de etiquetas 
e códigos de barras da Toshiba são a solução 
perfeita para as aplicações críticas do negócio: 
quer necessite de imprimir bilhetes, etiquetas de 
envio ou qualquer etiqueta especializada, a 
Toshiba tem a solução perfeita para todas 
as suas necesidades de etiquetagem.

Há mais de 30 anos que temos criado produtos 
realmente inovadores para os nossos clientes 
com o valor acrescido da nossa rede de 
assistência técnica. Uma ampla gama de 
produtos que oferece também aos clientes as 
vantagens excepcionais de fiabilidade de serie 
da marca Toshiba.

Os consumíveis originais Toshiba são 
desenhados e fabricados para trabalhar em 
conjunto com a nossa extensa gama de 
impressoras de etiquetas e códigos de barras. 
Produtos concebidos para se adequarem 
às necesidades das diferentes tecnologias de 
impressão e oferecer o melhor resultado e 
qualidade de impressão possível.

Vantagens: qualidade de imagem; baixo custo 
total de propriedade (TCO) com a diminuição do 
desgaste, utilizando os nossos consumíveis que 
por sua vez minimizam o desgaste das peças 
de funcionamento do seu sistema.

Todos os nossos produtos estão desenhados 
para melhorar a eficiência da impressão e, ao 
mesmo tempo, reduzem os resíduos dos 
recipientes e minimizam os custos de entrega e 
transporte. Estes aspectos não só economizam 
dinheiro como também ajudam a criar um futuro 
mais ecológico.

A RESPOSTA PARA AS
SUAS NECESSIDADES DE ETIQUETAGEM
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Especificações
B-FP3D B-EP4DL/2DL MD-480i

Método de Impressão Térmica Directa Térmica Directa Matriz de Pontos

Cabeça de impressão Plano Plano 24 pontos

Velocidade impressão (máx.) 152,4 mm/seg (6 ips) 105 mm/sec (4,13 ips) 480 caracteres/segundo a 12 cpi

Resolução 203 dpi 203 dpi n/a

Comp. de impressão (máx.) 999 mm 995 mm 364 mm

Comp. de Ribbon (máx) n/a n/a n/a

Conectividade Standard USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual o 
Wireless LAN

RS232C, USB 2.0, Bluetooth 
ou Wireless LAN Serie, USB 2.0

Linguagens de Impressão TPCL, Label, ZPL II, CPCL,  
ESC/POS, BCI (Basic)

TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI 
(Basic)

n/a

Peso ~ 0,7 kg (incl. bateria)
B-EP4DL: ~ 0,9 kg
B-EP2DL: ~ 0,5 kg

~ 5,7 kg

Dimensões (An x pr x Al) 116 x 150 x 80 mm
B-EP4DL: 150 x 145 x 75 mm
B-EP2DL: 88 x 119 x 65 mm

360 x 260 x 120 mm

Acessórios Adaptador CA, adaptador CC, adaptador 
para isqueiro do carro, bateria adicional, 
carregador de bateria (1 ou 6 baterias), 

kit carregador sem fio,  
kit etiquetagem linerless

Bateria adicional, alça para ombro,  
carregador de bateria (1 ou 6 baterias), caixa 

de proteção com classificação IP54, kit 
etiquetagem linerless, adaptadores CA e 

CC,  adaptador 12V para isqueiro do carro1)

Adaptador CA, 
cabo adaptador CC para carro

IMPRESSORAS PORTÁTEIS
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Movem-se consigo
As nossas impressoras portáteis são muito úteis quando o 
seu trabalho requere mobilidade. Num mundo em 
constante mudança é importante ser possível substituir os 
consumíveis rapidamente quando e onde for necessário.   

Todas as nossas impressoras estão desenhadas para 
operar nos mais diversos ambientes de trabalho. São 
robustas e duradouras e ao mesmo tempo fáceis de utilizar.

Aplicações
A gama de impressoras portáteis da Toshiba é útil para 
diversas aplicações, assegurando que encontra uma 
combinação perfeita para as suas necessidades.

 •

•Retalho
– Alteração de preços, rótulos de prateleiras,

promoções, redução de filas no ponto de venda,
ponto de venda móvel

•Armazenamento e logística
– Etiquetas de envio, faturas, seguimento de pacotes,

guias de remessa, serviços em rota e contabilidade
•Restauração
– Eventos e vales de refeição, pontos de venda móvel
–   Saúde

– Farmácia móvel, identificação  de pacientes e seguimento
de amostras de laboratório
•Serviços públicos
– Polícia, transportes públicos (bilhetes, multas, faturas de

serviços, etc.)
•Trabalho em campo
– Relatórios, manutenção, leitura de contadores,

recibos de venda

1) Apenas para B-EP2DL 
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Especificações
B-EV4D/4T 

GS/TS
B-FV4D/4T

GS/GH3)/GL3)/TS

Método de Impressão B-EV4D: Térmica Directa
B-EV4T: Térmica Directa / Transferencia Térmica

B-FV4D: Térmica Directa
B-FV4T: Térmica Directa / Transferencia Térmica

Cabeça de impressão Plano Plano

Velocidade impressão (máx.) GS: 127 mm/seg (5 ips)
TS: 101,6 mm/seg (4 ips)

GS/GH/GL: 152,4 mm/seg (6 ips)
TS: 101,6 mm/seg (4 ips)

Resolução GS: 203 dpi 
TS: 300 dpi

GS/GH/GL: 203 dpi
TS: 300 dpi

Comp. impressão (máx.) GS: 995 mm
TS: 453 mm

GS/GH/GL: 995 mm
TS: 453,2 mm

Comp. de Ribbon (máx) 110 m1) 300 m2)

Conectividade Standard RS-232C (máx. 115.200 bps), Centronics 
(SPP),  USB 2.0 (alta velocidade), LAN 10/100 

Base

USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115.200 bps)

Linguagens de Impressão TPCL, ZPL, EPL, DPL, IPL TPCL, ZPL, EPL, DPL, IPL, BCI (Basic)

Peso B-EV4D: 2,3 kg
B-EV4T: 2,4 kg

B-FV4D: 1,8 kg
B-FV4T: 2,4 kg

Dimensões (L x pr x Al) B-EV4D: 198 x 258 x 169,5 mm
B-EV4T: 198 x 258 x 173 mm

B-FV4D-GS/TS: 184 x 226 x 166 mm
B-FV4D-GH/GL: 184 x 226 x 199 mm

B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm

Acessórios Módulo cortador total, módulo cortador parcial, módulo 
dispensador, porta papel externo para 203mm, tampa para 

a fonte de alimentação

Módulo dispensador, módulo cortador total, módulo cortador 
parcial4), porta rolos de papel externo para 203 mm, WLAN I/
F (802.11b/g)4) o Bluetooth I/F4) 

1) Apenas para B-EV4T 2) Apenas para B-FV4T 3) Apenas para B-FV4D 4) Não disponível para modelo GH

IMPRESSORAS STANDARD
Ao seu lado 
Impressão rápida e baixa tiragem de bilhetes e etiquetas 
diretamente a partir do seu escritório - as nossas 
impressoras de secretária compactas e eficientes produzem 
etiquetas profissionais de forma rápida e fácil. 

Aplicações
Sempre que necessite de uma impressora de etiquetas compacta e 
fiável para o seu negócio do dia a dia, as impressoras de 
secretária da Toshiba são a opção ideal.

•Escritório

 •

 •

 •

– Arquivo de documentos, etiquetas de direção
Armazenamento, logística, serviços postais

– Rastreamento de encomendas, gestão de
armazém, lojas e supermercados

– Etiquetas de preço, promoções
Serviços de saúde

– Documentos e amostras de laboratório



6     GAMA DE IMPRESSORAS

IMPRESSORAS GAMA MEDIA

Especificações
DB-EA4D B-SA4TM/TP 

GS/TS
B-852

Método de Impressão Térmica Directa Térmica Directa / Transferencia Térmica Térmica Directa / Transferencia Térmica

Cabeça de impressão 2 x Plano Plano Plano

Velocidade impressão (máx.) 152.4 mm/seg (6 ips) 152,4 mm/sec (6 ips) 101.6 mm/seg (4 ips)

Resolução 203 dpi
GS: 203 dpi
TS: 300 dpi

300 dpi 

Comp. impressão (máx.) 554 mm 997 mm 640 mm

Comp. Ribbon (máx) n/a 450 m 300 m

Conectividade Standard Porta paralela, USB 2.0, LAN 10/100 Base USB 2.0, Centronics, LAN 10/100 Base
USB 2.0 (alta velocidade), 

Centronics, LAN 10/100 Base, 
Linguagens de Impressão GDI TPCL, ZPL, BCI (Basic) TPCL, ZPL, BCI (Basic)

Peso 7.5 kg
B-SA4TM: 15 kg
B-SA4TP: 12 kg

15,6 kg

Dimensões (L x Pr x Al) 240 x 226 x 237 mm
B-SA4TM: 238 x 402 x 332 mm
B-SA4TP: 238 x 339 x 332 mm

385 x 181 x 243 mm

Acessórios
Porta rolos de papel

Módulo cortador, módulo dispensador, 
RS232, expansão In/Out, 

RTC (relógio em tempo real)

Módulo cortador, RS232, expansão In/Out, 
RTC (relógio em tempo real)

O melhor dos dois mundos
A gama média de impressoras de etiquetas e códigos de barras 
da Toshiba proporcionam a funcionalidade e robustez de uma 
impressora industrial, com o tamanho compacto e a facilidade 
de utilização de uma impressora de secretária. 

E com a DB-EA4D temos desenvolvido uma impressora 
térmica de frente e verso, que acrescenta valor e utilidade ao 
papel de suporte de uma etiqueta ou à parte de trás de um 
bilhete, imprimindo directamente sobre a mesma. Isto também 
reduz resíduos e ajuda a criar um futuro mais ecológico.

Aplicações
O desenho ergonómico faz com que a impressora seja ideal 
para ambientes de escritório, enquanto a qualidade superior e 
excelente desempenho garante um desempenho ideal num 
ambiente industrial exigente.

•Retalho
– Bilhetes de compra com política de devolução ou 
informação de garantia
•Transporte

– Cartões de embarque, bilhetes de transportes com 
promoções aplicáveis
•Estações de serviço
– Bilhetes de compra com ofertas e promoções especiais 
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Especificações
B-EX6T1/T3

GS/TS
B-EX4T1

GS/TS
B-EX4D2/T2
GS/TS2)/HS2)

B-SX5T B-SX6T/8T

Método de Impressão Térmica Directa/ 
Transferencia Térmica

Térmica Directa/ 
Transferencia Térmica

B-EX4D2: Térmica Directa
B-EX4T2: Térmica Directa / Transferencia T.

Térmica Directa/ 
Transferencia Térmica

Térmica Directa/ 
Transferencia Térmica

Cabeça de impressão T1: Em vértice
T3: Plano

Em vértice Plano Em vértice Em vértice

Velocidade impressão (máx.)
305 mm/seg (12 ips) 355 mm/seg (14 ips)

GS/TS: 305 mm/seg (12 ips)
HS: 152,4 mm/seg (6 ips)

203 mm/seg (8 ips) 203 mm/seg (8 ips)

Resolução GS: 203 dpi
TS: 305 dpi

GS: 203 dpi
TS: 305 dpi 

GS: 203 dpi
TS: 300 dpi
HS: 600 dpi 

306 dpi 305 dpi 

Comp. impressão (máx.) 1.490 mm 1.498 mm 1.498 m 1.498 mm
SX6: 1.705 mm
SX8: 1.364 mm

Comp. Ribbon (máx) 800 m 800 m 600 m2) 800 m 300 m

Conectividade Standard USB 2.0, LAN 
10/100 Base, IPv6, 

USB Host/RTC

USB 2.0, LAN 
10/100 Base

USB 2.0, LAN 10/100 Base
Porta paralela, 

porta serie, 
Expansão In/Out

Porta paralela,  
USB 2.0,  

LAN 10/100 Base

Linguagens de Impressão TPCL, ZPL 
BCI (Basic)

TPCL, ZPL 
BCI (Basic)

TPCL, ZPL, BCI (Basic)
TPCL, ZPL 
BCI (Basic)

TPCL, BCI (Basic)

Peso 20 kg 17 kg
B-EX4D2: 15 kg
B-EX4T2: 17 kg

20 kg 25 kg

Dimensões (L x Pr x ) 331 x 460 x 310 mm 278 x 460 x 310 mm 278 x 460 x 310 mm 291 x 460 x 308 mm 416 x 289 x 395 mm

Acessórios Cortador de disco, 
módulo dispensador, 
RS232, Centronics, 
LAN sem fio, In/Out, 

kit RFID1) 

Cortador, cortador 
rotativo, dispensador 

e rebobinador 
interno, kit RFID,  

poupança de ribbon, 
RTC USB host, 

RS232, Centronics

Cortador, dispensador e 
rebobinador interno, RTC USB 

host, RS232, Centronics, LAN sem 
fio

Cortador, cortador 
rotativo, módulo 

dispensador, USB 
1.1, LAN 10/100 

Base

Módulo cortador, 
módulo dispensador, 
RS232, In/Out, RTC 
(relógio em tempo 
real), poupança de 

ribbon3)

Quando a situação se complica
As nossas impressoras industriais têm um desenho robusto e 
duradouro, construídas para oferecer um alto rendimento na 
indústria. A ampla gama de modelos e acessórios assegura 
que você encontrará a melhor solução “tudo-em-um” que se 
adapte às suas necessidades.

Aplicações
Uma extensa gama de impressoras industriais para gerir as 
aplicações mais exigentes de impressão industrial.

• Indústria 
– Automação
– Química 

– Farmacêutica
– Têxtil
– Electrónica
– Alimentos e bebidas

1) Apenas para modelo T1 2) Apenas para B-EX4T2 3) Apenas para B-SX6T
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Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems faz parte da Toshiba Tec 
Corporation, fornecedor de soluções tecnológicas que operam 
em múltiplas indústrias que variam desde ambientes de 
escritório, indústria, logística, retalho e educação. 

Com sede central no Japão e mais de 80 filiais em todo o 
mundo, Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a 
transformar a forma como criam, registam, partilham e 
mostram a informação. 

Os dados técnicos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus 
respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC

Sobre a Liscic

A Liscic é uma empresa portuguesa de tecnologias de 

informação, que opera no mercado nacional desde 1995, 

representando oficialmente a Toshiba na área de impressão.

Contacte-nos para mais informações:

Liscic - Sistemas de Informação e Comunicação, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A

1500-511 Lisboa

Portugal

Telefone 
21 710 06 50

Fax
21 710 06 70

Website
www.liscic.pt

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as 
organizações criam, gravam, partilham e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção de que as organizações com mais 
sucesso são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de 
soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o 
compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.




