I m p r e s s ã o

DB-EA4D
A solução “One-Stop”
tudo em um

(inclui consumíveis, serviços e suporte após venda)
A Toshiba pode oferecer uma solução
total incluindo uma gama completa de
consumíveis aprovados, etiquetas, ribbons
(fitas de impressão) e produtos de limpeza.
Uma rede Europeia de serviço e suporte
na maior parte dos países Europeus,
proporciona a tranquilidade necessária uma vez instalados os
equipamentos, vamos onde vão os nossos clientes, que serão atendidos
e apoiados por experientes engenheiros e pessoal de serviço.

Credenciais Verdes
A Toshiba está empenhada na concepção e produção
de produtos que reduzam o impacto ambiental, a
criação de normas de qualidade ambiental para cada
produto e desenvolvê-los com os mais altos níveis
exigidos pela indústria.

•

Amiga do ambiente – aproveitamento (utilização) do papel suporte

•

Fácil de usar e operar

•

Alto desempenho

•

Menos intervenção do utilizador assim pode usar o seu tempo
mais eficientemente

•

A gama de possíveis aplicações é infinita!

F r e n t e

e

V e r s o

DB-EA4D
Cabeça de impressão

Cabeça Plana
237 (A) x 240 (L) x 226 (P) mm
9.3 “(A) x 9.5 “(L) x 8,9 “(P)
(Sem suporte para rolo de papel)

Dimensões
Interface

USB / LAN / SNMP (driver para Windows®)

Interface opcional

Porta paralela - padrão nos modelos europeus
AC 100 a 120V 50/60Hz ou 220 a 240V AC 50Hz
100V - 240V / 3,3A - 1,4A

Alimentação
Visor

LCD de 2 linhas / 3 chaves / 2 LED

IMPRESSÃO
Método de impressão

Térmica directa

Largura de Impressão

104 mm (4,1 “)

Comprimento de impressão
Velocidade de impressão Máx.

547,8 mm (21,6 “), ambos os lados
6 pps (152,4 mm / seg) velocidade ajustada automaticamente

Resolução

Configuração tipo de papel

Baixo custo de propriedade

E c o l ó g i c a

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
•

R o b u s t a

Solução de Impressão de Etiquetas Frente e Verso, Compacta e Polivalente

Fontes / Código de Barras

Custo reduzido - etiquetas / recibos, armazenamento, transporte

D i r e c t a

DB-EA4D

Todos os produtos Toshiba cumprem as directivas RoHS.
http://www.toshibatec.co.jp/en/csr/report

•

T é r m i c a

203 dpi (8 pontos / mm)
Windows®

CONSUMÍVEIS
Rolo, papel zig-zag, folha de papel

Diâmetro do rolo (máx.)

203,2 mm (8 “)

Largura do papel / zig-zag

58 a 130 mm (2,3 “x 5,1”)

Alinhamento do Papel

Centrado

OPCIONAIS
Suporte para rolo de papel

A impressora de etiquetas frente e verso
DB-EA4D compacta, resistente e robusta
foi projectada para oferecer um baixo custo
e solução ecológica para aplicações que
exigem impressão nos dois lados. Fácil

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

de operar e impressão de alta velocidade,

www.toshibatec-eu.com

O seu distribuidor Toshiba

2ST technology é uma marca registada da NCR Corporation. Todos os nomes de empresa e / ou produto
são marcas comerciais e / ou marcas registadas de seus respectivos proprietários. Todas características e
especificações descritas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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esta tecnologia inovadora oferece uma
alternativa fiável e eficiente para as
soluções tradicionais de um só lado.
DESIGNHUT.CO.UK - JN937PT

Impressão em
papel reciclado

Impressora 
de Etiquetas

DB-EA4D

ECONÓMICA & INOVADORA:
SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ECOLÓGICA
Redução de custos ao longo do ciclo de vida do produto, a última palavra em impressão com
credenciais ecológicas, sem comprometer o rendimento, desempenho ou funcionalidade

APLICAÇÕES
Retire e aplique uma etiqueta de entrega deixando a factura
correspondente (ou lista de picking, políticas de devolução e
questionários aos clientes, etc) impressos no papel de suporte.

Correios e Logística
Etiquetas (selos) de correio com aviso de recepção;
cartões ou talões nas grades e sacos do correio
Comércio e Distribuição
Recibos de transacções com política de devoluções
ou informações de garantia e/ou utilização;
questionários de satisfação; ingredientes e
informações nutricionais; talões de preços
Transportes
Bilhetes de embarque de aeroporto e barcos, de
comboios e autocarros, com promoções relevantes
Postos de Combustível
Recibos de combustível com ofertas especiais
e promoções; anúncios na loja; informações
de viagem
Industria
Marcação de produtos com informações de
transporte e logística

Menu intuitivo do LCD iluminado
reforçado pela notificação com luzes de
cor do LED com desenho universal.

Lotaria, Jogos e Bilhetes/Ticketing
Jogos sazonais; ofertas especiais e promoções;
descontos e cupões; registo de eventos e cartões
de identificação e acessos

O percurso fácil do papel na DB-EA4D melhora a sua
funcionalidade, manutenção sem ferramentas e utiliza 2
cabeças de impressão térmicas simultaneamente na frente e
no verso de uma etiqueta térmica directa.

Aluguer de Viaturas
Cartões dupla face de identificação (ID) do veículo
Internet & Serviços On-line
Etiqueta de envios com lista de picking
Self-Service
Recibos de transacções; recibos de depósito
inteligente (multibanco); extractos de contas;
promoções; ofertas e questionários

Impressão frente e verso cria novas
oportunidades e inovadoras aplicações.
Fácil colocação no suporte externo do rolo de papel opcional,
que reduz a necessidade de mudanças de papel e os tempos
de paragem.

ECOLÓGICA
As Soluções de etiquetagem hoje em dia são
geradoras de resíduos pela necessidade de jogar
fora o papel de suporte.
A Toshiba em linha com as suas preocupações
cada vez mais ecológicas abordou esta questão
através do desenvolvimento da DB-EA4D com
dois lados de impressão térmica directa, que
junta valor e utilidade para o papel suporte de
um rótulo, ou o verso de um talão (bilhete),
imprimindo directamente sobre os dois lados.

COMPACTA DE ALTO 
RENDIMENTO

BAIXOS CUSTOS 
DE UTILIZAÇÃO 

FACILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO 

O desenho sólido e pequeno garante á
impressora a flexibilidade para operar em
qualquer ambiente ou aplicação, para responder
às exigências quer da Industria quer do comércio,
distribuição e logística.

Usando a entrega de encomendas, como exemplo,
a etiqueta de endereço pode ser impressa ao
mesmo tempo em que é impressa no papel suporte
o packing list (guia de entrega) da embalagem.

O menu intuitivo LCD retro iluminado permite
uma utilização simples, através de luzes de cor
de informação do LED (usando cores fáceis de
diferenciar mesmo por deficientes visuais). A
funcionalidade Auto-feed permite uma rápida e
simples troca de papel, a simples manutenção
é facilitada com a substituição sem ferramentas
de componentes-chave, como as cabeças de
impressão e rolos de impressão.

O rótulo e o papel suporte são impressos ao
mesmo tempo, simplificando a impressão rápida
de etiquetas e recibos (talão) com velocidades
até 6pps.

A Impressão simultânea na frente e no verso
oferece várias economias, por exemplo, além
do menor custo de papel, menor custo de
armazenamento e são necessários menos
etiquetas e/ou recibos.

OPCIONAIS FLEXÍVEIS
Os opcionais disponíveis para DB-EA4D,
suporte para rolo de papel, torna ainda mais a
flexível a impressão e a gama de aplicações.
Com o software Bartender, padrão (oferta) e
a opção de download de software avançado,
o utilizador pode facilmente desenhar o rótulo
para cumprir as exigências do seu negócio.

