
 VERTROUW TOSHIBA
De thermische printers van Toshiba worden wereldwijd gekozen 
voor professionele etikettering. Waarom? Omdat Toshiba staat 
voor opwindende en vernieuwende productontwikkelingen, 
superieur ontwerp en betrouwbaarheid, dit alles ondersteund 
door een uitgebreid supportnetwerk.

 OPTIES / UPGRADES
- Afpelmodule

- Volledige of gedeeltelijke snijmodule

- SD-kaart om het geheugen uit te breiden

- Externe mediahouder

- Standalone klavier

- Linerless kit & snijmodule (DT model)

- Opberglade voor voedingsmodule voor retailinstallaties

 VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER
- Compacte professionele etikettenprinter 

- Rechtstreeks van een PC ontwerpen en printen

- 203 of 300 dpi modellen

- Eenvoudig installeerbaar in bestaande systemen

- Legendarisch ontwerp in een stevige kunststof behuizing 

De Toshiba B-EV4 –  
Snelle en makkelijke desktop etikettering op ieder moment

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com

HQ Tel. +32 (0)2 410 21 00 
info@toshibatec-eu.com 
www.toshibatec-eu.com

BE Tel. +32 (0)2 410 21 00 
info@toshibatec-eu.be 
www.toshibatec-eu.be

DE Tel. +49 (0)2 15 18 38 01 
marketing@toshibatec-eu.de 
www.toshibatec-eu.de

FR Tel. +33 (0)1 58 07 20 00 
info@toshibatec-eu.fr 
www.toshibatec-eu.fr

IE Tel. +353 (0)1 465 22 20 
info@toshibatec-eu.ie 
www.toshibatec-eu.co.uk

AT Tel. +49 (0)2 15 18 38 01 
marketing@toshibatec-eu.de 
www.toshibatec-eu.de

PT Tel. +351 214 222 064 
comercial@toshibatec-eu.pt 
www.toshibatec-eu.pt

ES Tel. +34 (0)91 502 15 90  
marketing@toshibatec-eu.es 
www.toshibatec-eu.es

UK Tel. +44 (0)870 890 7200  
marketing@toshibatec-eu.co.uk 
www.toshibatec-eu.co.uk

Bedrijven van de groep

TOSHIBA TEC Netherlands Retail 
Information Systems b.v. 
Tel. +31 (0)33 453 81 00 
info@toshibatec-eu.nl 
www.toshibatec-eu.nl

TEC Polska Sp. z.o.o. 
Tel. +48 (0)22 501 67 70 
info@toshibatec-eu.pl 
www.toshibatec-eu.pl

TEC Italia, S.r.l. Gruppo Toshiba 
Tel. +39 (0)2 48 60 24 61 
info@toshibatec.it 
www.toshibatec-eu.it

Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken 
van hun respectievelijke eigenaars. Alle eigenschappen of kenmerken die in deze brochure 
omschreven worden, kunnen zonder verwittiging gewijzigd worden.
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* B-EV4 linten zijn verschillend van deze die gebruikt werden in de vorige versie van deze printer, de B-SV4. 

B-EV4D B-EV4T
GS MODEL TS MODEL GS MODEL TS MODEL

EIGENSCHAPPEN
Printmethode Thermisch direct Thermisch direct/Thermische transfer

Afmetingen 198 (B) x 258 (D) x 169,5 (H) mm 198 (B) x 258 (D) x 173 (H) mm

Gewicht 2,3 kg 2,4 kg

Gebruikersinterface Eén LED (kleuren: groen, amber, rood)

Gebruikstemperatuur/-
vochtigheid 5 tot 40°C (25 tot 85% niet-condenserende RH)

Voeding AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz met een universele electrische voeding

PRINT
Resolutie 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Snelheid (standaard) Tot 127 mm/s Tot 101,6 mm/s Tot 127 mm/s Tot 101,6 mm/s

Snelheid (afpel) Tot 76,2 mm/s 50,8 mm/s Tot 76,2 mm/s 50,8 mm/s

Printbreedte (max.) 108 mm 105,7 mm 108 mm 105,7 mm

Printlengte (max.) 995 mm 453,2 mm 995 mm 453,2 mm

Printlengte (afpel; max.) Tot 152,4 mm continu printen

LINT*

Breedte n/a n/a 40 tot 110 mm

Lengte n/a n/a 110 m (door Toshiba goedgekeurd lint)

MEDIA
Uitlijning Gecentreerd

Mediabreedte  
(breedte achtergrondpapier) 25,4 tot 112 mm

Etiketdikte 0,06 tot 0,19 mm

Media Papierrol, kettingpapier, gestanst papier, continu, tag stock, receipt papier

Linerless Media Ja (optionele kit nodig) n/a

Buitendiameter van  
de mediarol 127 mm (max.)

Binnendiameter van  
de mediarol 25,4 of 38,1 mm (optioneel: 76,2 mm)

SOFTWARE & CONNECTIVITEIT
Printer Driver Windows® 2000, XP, Vista, 2003 Server

Host Interface RS-232C (max. 115,200 bps), Centronics (SPP),  
USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base

OPTIES
Volledige snijmodule - gedeeltelijke snijmodule - afpelmodule - externe 203 mm 
OD mediastand - klavierunit (KB-75-QM-R) - opberglade voor voedingsmodule 

Linerless platen - linerless snijmodule n/a

Uw Toshiba dealer:

B-EV4 DESKTOP PRINTERS

B e p e r k  h e t  v e r l i e s  o p  u w  e t i k e t t e n ,  e n  s p a a r  e n e r g i e  e n  g e l d  u i t  m e t  f l e x i b e l e  e t i k e t t e e r o p l o s s i n g e n  

Betaalbaar & Moeiteloos Printen In Ieder Domein

Gedrukt op 
gerecycleerd papier 

Voor snelle, flexibele etikettering en 
ticketing rechtstreeks vanuit uw applicatie, 
is de betrouwbare B-EV4 reeks van 
Toshiba de perfecte oplossing. U kan 
heel gemakkelijk en snel professionele 
etiketten maken met een simpele druk 
op een knop dankzij de marktleidende 
eigenschappen, het uitzonderlijk ontwerp 
en de betrouwbaarheid van deze printers.

B-EV4



B-EV4

Wereldwijd vertrouwen diverse sectoren 
op de B-EV4 reeks omwille van haar 
opmerkelijke veelzijdigheid, ultieme 
betrouwbaarheid en hoog gebruikscomfort.

 Kantooradministratie

 Magazijnbeheer & Logistiek

 Koeriers & Transport

 Luchthavens en Spoorwegen

 Postdiensten & Afgiftekantoren

 Retail Winkels & Supermarkten

 Tickets voor Evenementen  
en Horecatoepassingen 

 Bioscopen, Theaters en Musea

 Amusementsparken

 Sportcentra

 Ziekenhuizen &  
Zorgverstrekkende Diensten

 Laboratoria & Pharmaceutica

TOEPASSINGEN
Uitgebreide opties waaronder een externe mediarolhouder

Een optionele opberglade voor de 
voedingsmodule voor retailinstallaties

10/100 Mbps netwerkaansluiting is standaard

ETIKETTEN & TICKETS  
VANOP UW WERKPLEK,  
WANNEER U MAAR WIL 

Zo veelzijdig dat u zelfs 
gespecialiseerde etiketten 
en tickets vlot kan printen 

De B-EV4  reeks is een staaltje van geavanceerde technologie  
in connectiviteit en gebruik. Daardoor is zij de perfecte 
printoplossing. Vertrouw Toshiba. 

Toshiba heeft een rijke jarenlange ervaring en kennis waardoor ze voortdurend thermische 
printerinnovaties ontwikkelt, geschikt voor al uw bedrijfskritische toepassingen. 

Makkelijke bediening 
met een duidelijke, 
veelkleurige LED 
statusindicator

 COMPACT & HANDIG
De B-EV4 printers zijn zo ontwikkeld dat  
ze geschikt zijn voor diverse toepassingen  
en sectoren. Door hun compacte formaat  
passen de printers perfect in kleinere 
werkruimtes. Kortom, de B-EV4 staat altijd  
en overal paraat. 

Door het gebruik van de recente 32-bit 
Toshiba verwerkingstechnologie, kan u printen 
aan snelheden tot 5 inches per seconde.

 NEEM DE LEIDING 
Ontwerp en print rechtstreeks van een PC 
door het gebruik van Windows® drivers en 
gratis BarTender Ultralite Software. Print 
tickets en etiketten vanaf 25,4 mm tot een 
marktleidende lengte van 995 mm.

 FLEXIBELE MODELLEN
Het thermisch direct model (B-EV4D) is 
geschikt voor kortetermijnticketing en 
-etikettering met gebruik van thermisch 
papier. De B-EV4T gebruikt thermische linten 
voor duurzamer afdrukken. Beide types 
hebben een keuze aan printresoluties, 203 
dpi voor dagelijks gebruik of 300 dpi voor 
gespecialiseerde barcodes en afbeeldingen.

 ONTWORPEN OM  
TE PRESTEREN
Deze met precisie ontworpen 108 mm 
(4,25”) thermische printer heeft een robuuste, 
dubbelwandige kunststof behuizing die de 
binnenkant perfect beschermt tegen stof en 
uitwendige schade. Zo krijgt u steeds een 
perfect printresultaat.

U kan papier- of etiketrollen heel gemakkelijk 
inbrengen dankzij de eenvoudige toegang 
tot de printerkop, de papierbaan en de 
sensoren. De mediahouder centreert het 
papier automatisch.

 UNIVERSELE 
COMPATIBILITEIT
Dankzij de recente 12 Mbps USB en 
10/100 Mbps LAN interfaces, en de seriële 
en parallelle connecties kan de B-EV4 
printerreeks eenvoudigweg aangesloten 
worden op een bestaand systeem, zonder  
te veranderen van software of driver.

Of u nu een Toshibaprinter vervangt die 
TPCL gebruikt, of u vervangt een ander 
merk door gebruik te maken van BCI  
(Basic Command Interpreter), het upgraden 
van uw printertechnologie is nog nooit zo  
simpel geweest.

 LINTENGAMMA
Businesses wereldwijd vertrouwen  
dagdagelijks op de goedgekeurde 
thermische transferlinten van Toshiba voor 
het maken van vitale etiketten in een hele 
reeks toepassingen. 

B-EV4 linten* zijn beschikbaar in 
verschillende kwaliteitsniveaus en zijn 
geschikt voor nagenoeg eender welke 
toepassing in om het even welke markt,  
van kortetermijnetikettering in 
massaproductie tot zeer gespecialiseerde 
identificatietechnieken waarbij geavanceerde 
harsproducten worden gebruikt.


