
Porquê eleger 
as soluções 
Toshiba?

Com uma experiência de mais de 20 anos no 

mercado de Auto-ID, a Toshiba é um dos únicos 

fabricantes que desenha e produz os seus 

próprios produtos. Usando a “voz do cliente”, 

a Toshiba cria, desenha, testa, fabrica, instala e 

suporta uma gama completa de produtos para 

garantir uniformização e fi abilidade a largo prazo. 

Fiabilidade

Todos os produtos Toshiba foram desenhados 

para trabalhar nos ambientes mais extremos 

e exigentes. Desde os produtos portáteis com 

carcaça exterior robusta e resistente, até à 

gama industrial, com acabamentos em aço e 

robustos mecanismos metálicos internos. Sem 

esquecer o utilizador dos equipamentos Toshiba, 

protegendo-o de acidentes ao incorporar 

no produto mecanismos de segurança que 

restringem o acesso às partes móveis das 

impressoras.

Durabilidade

Para uma fácil conectividade, as impressoras 

Toshiba incorporam um amplo leque de 

interfaces para sua rápida integração em 

qualquer sistema. A conexão LAN é standard 

na maioria dos produtos Toshiba.

Conectividade

O compilador de comandos BCI e as 

possibilidades de emulação das impressoras 

Toshiba permitem a sua fácil integração 

em sistemas existentes, sem alterações de 

software ou drivers. Isto é ideal para poder 

deslocar produtos existentes ou incorporar 

novos modelos ao sistema actual. 

Compatibilidade

Os produtos Toshiba são desenhados e 

fabricados com uma qualidade tão elevada que 

podem durar toda uma vida. A sua tecnologia 

e possibilidades, tais como a função de 

poupança de fi ta, permitem ao utilizador usar 

menos fi ta e substituir a cabeça de impressão 

com menos frequência. Isto signifi ca uma 

redução do impacto sobre o meio ambiente e 

também um menor custo de propriedade.  

Baixo Custo de Propriedade

TRANSPORTE, 
LOGÍSTICA, ARMAZÉM 
E APLICAÇÕES RFID
A versatilidade e fl exibilidade da gama Toshiba asseguram que as suas 

impressoras podem ser usadas numa ampla gama de etiquetas, talões 

e recibos nos sectores de Transporte e Logística em todo o mundo.

Desde modelos portáteis para impressão de recibos de recepção e 

entrega de encomendas até às impressoras industriais robustas para 

imprimir rótulos de paletes, as diversas gamas de impressoras Toshiba 

garantem sempre a melhor solução nas aplicações mais exigentes.

 ETIQUETAS PARA PALETES
Desde etiquetas para caixas a etiquetas de grandes 

dimensões. Os nossos produtos para impressão 

de grande largura respondem a qualquer exigência, 

imprimindo códigos de barras e gráfi cos de alta qualidade.  

 ETIQUETAS PARA 
ARMAZÉM
Impressoras portáteis para etiquetas de produto 

e prateleiras, impressoras de sobremesa para 

gestão de pedidos e soluções industriais para 

impressão de tags, talões e etiquetas. 

 RECIBOS DE ENTREGA 
E TALÕES “EM MOVIMENTO” 
Para a emissão de recibos / guias e provas de entrega 

/ notifi cação de entrega / info de volume danifi cado / 

seguimento de envio / em trânsito e recolha de valores. 

No veículo ou nas instalações do cliente. 

 LINHAS AÉREAS
Etiquetas de bagagem, cartões de embarque, 

talões e transporte aéreo de mercadorias. 

 ETIQUETAS POSTAIS 
Envio de produtos, seguimento de envios e volumes. 

 FERROVIÁRIO / 
AUTOCARRO / COMBOIO
Diferentes possibilidades de tamanhos e formatos 

para reserva de talões de quiosques automáticos.

 IDENTIFICAÇÃO POR RFID 
DE CAIXAS E PALETES
A inovadora tecnologia SPRiNT™ da Toshiba oferece 

uma solução de identifi cação RFID de baixo custo 

para seguimento e rastreabilidade de paletes e caixas, 

realizando a impressão e a codifi cação directamente na 

tag RFID.

GAMA TOSHIBA PARA 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA

 SOLUÇÕES DE SOBREMESA 
Impressão de etiquetas com códigos de barras de alta qualidade sob 

pedido. As impressoras de sobremesa da Toshiba são compactas, 

rápidas e muito fáceis de usar, com resultados profi ssionais e fi áveis 

cada vez que necessite.  

 Desenho e impressão directamente ou a partir de um PC

Modelos com resolução de impressão em 200 ou 300 dpi

Rápida integração em sistemas existentes

Qualidade reconhecida numa resistente carcaça de plástico

Possibilidade de integrar a fonte de alimentação com a impressora

 IMPRESSÃO PORTÁTIL
Robustas e fi áveis, ainda que incrivelmente pequenas e leves.

 Ultra-compactas e com desenho robusto e actual

 Teclado para utilizador com janela de informação LCD retro iluminada

 Velocidade de impressão superior, com dispensador automático de 

etiquetas

 Máxima capacidade de papel com uma alimentação rápida e simples

 Ampla conectividade: USB, Bluetooth e Wireless LAN

 Fácil integração no sistema

 IMPRESSÃO EM GRANDE ESCALA
Com potentes capacidades de conexão de rede, as impressoras de 

impressão em grande escala da Toshiba oferecem um rendimento 

excepcional numa grande variedade de ambientes e aplicações. Estas 

inovadoras impressoras industriais incorporam características avançadas 

como um processo de dados extremamente rápido, grande quantidade de 

memória interna, controlos Web e potentes ferramentas de rede.

 PRODUTOS INDUSTRIAIS 
A gama industrial da Toshiba garante o rendimento sem comprometer 

a qualidade de impressão.  

 Diferentes opções de conexão, suportando uma ampla gama de 

protocolos de segurança 

 Função única de levantamento da cabeça de impressão, que permite 

a poupança de fi ta e protecção dos chips RFID

 Ferramentas SNMP para controlo remoto da rede de impressoras a 

partir de um posto central

 Velocidade de impressão máxima de 254 mm/s (10”/segundo)

 Fácil manutenção sem ferramentas para a substituição dos principias 

componentes

 Desenvolvida para evoluir no tempo, a possibilidade de incorporar 

um módulo RFID permite a sua integração em novos modelos 

tecnológicos sem necessidade de alterações de hardware

(RFID, Bluetooth e Wireless LAN estão sujeitos a certifi cações locais próprias de cada país)




