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B-SP2D
2” Draagbare Printer

De nieuwe, draagbare B-SP2D is compact, licht
en ruim toepasbaar voor draadloos printen.
TOSHIBA TEC introduceert de nieuwste 2” draag-
bare thermische printer. Dankzij het ultracompacte
ontwerp en zijn hoge productiviteit is de B-SP2D
ideaal voor het afdrukken van kwaliteitsetiketten

waar en wanneer u ze nodig heeft. Afprijzingsetiketten in de winkel-
ruimte, leveringsbonnen aan de deur van de klant, opvolgen 
van pakketten in magazijnen, inkomkaartjes voor evenementen ... 
de mogelijkheden zijn eindeloos !   

B-SP2D

www.toshibatec-eu.com

Uw TOSHIBA TEC dealer:

Papier

Papiertype Etiketten, bonnen

Papierbreedte Etiket: 25 tot 55 mm - Bon: 28 tot 58 mm

Effectieve printbreedte Etiket en bon: max 48 mm 

Papierlengte Etiketten
Sequentieel: 7 tot 160 mm
Afpelmode: 10 tot 60 mm
Doorlopende kasbonrollen
Van 7 tot 500 mm 

Interface Serieel, IrDA, Bluetooth

Maat en gewicht

Afmetingen 114 (B) x 91 (H) x 44 (D) mm

Gewicht 380 g (incl. batterij, excl. papierrol)

Omgeving

Werktemperatuur Van -5°C tot 40°C

Relatieve vochtigheid 25 tot 85% (zonder condensatie relatieve vochtigheid)

Voeding Lithium-ion batterij: 7,4V, 1400mAh (Normale capaciteit)

Opties Batterij, Batterijlader

Nota: Voor uw veiligheid raden wij u aan uitsluitend batterijen en batterijladers te gebruiken die 
door TOSHIBA TEC Corporation geproduceerd worden.  Indien papier, batterijen en/of 
batterijladers die niet door TOSHIBA TEC aanbevolen zijn gebruikt worden, zijn de prestaties 
van de printers niet verzekerd.

BLUETOOTH is een handelsmerk, in het bezit van Bluetooth SIG Inc.,
V.S.A. door een vergunning verleend aan TOSHIBA TEC Corporation.

Kenmerken 
Printing

Technologie Thermisch direct

Uitvoer Sequentieel / Afpelmode

Resolutie 8 dots/mm (203 dpi)

Max. printbreedte 48 mm

Max. printsnelheid 80 mm/sec

Formaat

Karaktertypes Alphanumeriek, symbolen en speciale karakters

Bit Map types Standaard karakters, Vette karakters, Schrijfbare karakters, 
Price Font1, Price Font2, Letter Gothic, Presentation, Helvetica
Medium, Helvetica bold, Helvetica Italic, Times New Roman 
Medium, Times New Roman Bold, Times New Roman Italic, 
Prestige Elite Medium, Prestige Elite Bold, Courier Medium, 
Courier Bold, OCR-A, OCR-B, GOTHIC725 Black

Outline Fonts TEC font1, TEC font1 (Proportional)

Barcodetypes NW7, EAN 8, EAN 13, JAN 8, JAN 13, UPC-A, UPC-E, CODE 39,

Interleaved 2 of 5, EAN128, CODE128, MSI, Customer Bar Code

2D Codes QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417

Afbeeldingen Etiketmode
2 zones van 48 (B) x 90 (H) mm (Max: 64KB)
TPCL-LE mode
48 (B) x 90 (H) mm kunnen opgeslagen worden.
(Max: 224 zones en 64KB)

Printrichting 0°, 90°, 180° en 270° voor karakters en Barcodes

België 
Celideestraat 33, rue de la Celidée
1080 Brussel-Bruxelles 
Tel.: +32 (0) 2 410 21 00 
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Duitsland 
Europark Fichtenhain B15 
47807 Krefeld 
Tel.: +49 (0) 2151/838-01 
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Frankrijk 
23/25, Avenue Jeanne d'Arc 
94117 Arcueil Cedex 
Tel.: +33 (0) 1 58 07 20 00 
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 07

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems 
Adressenlijst in Europa

Ierland 
Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12 
Tel.: +353 (0) 1-450-1511 
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Nederland 
Maanlander 14E 
3824 MP Amersfoort 
Tel.: +31 (0) 33 4759456 
Fax: +31 (0) 33 4759460

Oostenrijk 
Triester Straße 14 
2351 Wiener Neudorf 
Tel.: +43 (0) 2236 49 766 
Fax: +43 (0) 2236 49 794 

TEC Italia S.R.L.
Via L. da Vinci, 39/D 
20094 Corsico (MI)
Tel.: +39 02 48 60 24 61 
Fax: +39 02 45 83 930

TEC Polska Sp. z.o.o.
Ul. Marynarska, 21 
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 640 48 58 
Fax: +48 22 640 48 53

Portugal 
Taguspark
Nucleo Central, Sala 268
2780-920 Oeiras (Lisboa) 
Tel.: +351 21 422 20 64
Fax: +351 21 424 02 11

Spanje 
C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid 
Tel.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

Verenigd Koninkrijk 
Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park 
Watford, Herts WD18 8TY 
Tel.: +44 (0) 1923 233688 
Fax: +44 (0) 1923 233698 Al
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B-SP2D

• Magazijnen, transport en logistiek: 
verzendlabels, voorraadcontrolebonnen,
orderpickbonnen, orderopvolgbonnen, 
routelabels, enz.  

• Textiel/kleding: prijskaartjes, koopjes-
etiketten, enz.

• Ticketing: toegangskaartjes voor 
evenementen, enz.

• Ambulante verkoop: facturen, 
leveringsbonnen, enz.

van anderhalve meter. 
Dankzij TOSHIBA TEC's ongeëvenaarde
technische ondersteuning en dienst-na-
verkoop is deze printer ideaal voor elke
onderneming in beweging.

Toepassingen
Wanneer kleine en/of hoge kwaliteits-
labels vereist worden in sectoren waar
een grote mobiliteit noodzakelijk is, 
biedt de B-SP2D de beste oplossing. 

Bijvoorbeeld:
• In de detailhandel: schapetiketten, 

prijs- en kortingslabels, ontvangst-
bewijzen,enz.

Snelheid
Zoals bij alle TOSHIBA TEC producten 
is snelheid essentieel, en met een maxi-
male printsnelheid van meer dan 3 inch
per seconde en de nieuwste supersnelle
32-bit processor hoeft u niet meer te
wachten ! 

Compact, licht en 
‘hands-free’
De B-SP2D past gemakkelijk in uw hand-
palm. Met een gewicht van slechts 
380 gram inclusief batterij, bewijst de 
B-SP2D wat draagbaarheid betekent. 
U kan het toestel verticaal of horizontal
dragen met gebruik van de verstelbare
gordelclip. Draagtassen met schouder-
banden zijn beschikbaar als optie.

Efficiënt batterijgebruik
De ultralichte lithium-ionbatterij voorziet
stroom voor minstens 600 etiketten van
40 mm hoog. Het controlelampje geeft
aan wanneer de batterij opgeladen moet
worden. De nieuwe automatische uit-
schakelfunctie helpt het stroomverbruik
te beperken.

Lage ‘cost of ownership’
De hoogstaande thermische printkop 
van 203 dpi kan minstens 25 kilometer
etiketten afdrukken, voor hij aan vervan-
ging toe is. De B-SP2D is inzetbaar in
alle omgevingen. Zijn sterke rubberen
omhulsel beschermt tegen schokken: 
het toestel is bestand tegen een val 

Interfaces
De B-SP2D is gebaseerd op zijn succes-
rijke voorganger, de B-211, die wereld-
wijd aangewend is in de gangbare draag-
bare toepassingen. Uiteraard is het 
toestel volledig compatibel met B-211
software en verbruiksgoederen. Hij kan
communiceren met zakcomputers of
andere draagbare en vaste apparaten en
dit zes keer sneller dan de B-211, via de
seriële, infrarode of Bluetooth™ interface.

Etiketten en bonnen tot een halve
meter lengte zijn mogelijk 

in batch of afpelmodus.
Etiketten laden is in elke

gebruiksmodus een
kwestie van ‘drop 

en close’, dankzij 
de afneembare 

rugpapierrol. 

in uw handpalm !
Een etiketprinter 


