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Voordelen voor de gebruiker
De B-SA4 biedt de gebruiker tal van voordelen:
� een verhoogde e�ciëntie en productiviteit dankzij de hoge printsnelheden
� tijdswinst en een minimum aan opleiding dankzij het snelle en eenvoudige  
 gebruik
●	 lagere onderhoudskost: de gebruiker kan zelf, zonder gereedschap,  
 printkop en drukrol vervangen
●	 veelzijdig concept voor elke omgeving of toepassing
●	 perfecte leesbaarheid van etiketten en barcodes dankzij de flexibele,  
 kwalitatieve afdruktechnologie
●	 geleverd met Bartender UltraLite etiketteringssoftware.

V e e l z i j d i g  c o n c e p t  e n  i n d u s t r i ë l e  p r e s t a t i e s

TOSHIBA TEC kondigt met trots aan dat haar wereldwijd erkende en zeer  
uiteenlopende gamma uitgebreid wordt met een nieuwe generatie producten.  
De TOSHIBA B-SA4 barcodeprinter heeft de compacte basis en het gebruiks gemak 
van een desktop printer aangevuld met de mogelijkheden en de stevigheid van een 
industriële printer. Voor complete netwerkmogelijkheden* is deze TOSHIBA printer 
standaard uitgerust met een breed scala communicatie- interfaces zodat uw volledig 
printernetwerk centraal gestuurd kan worden. 

 Modellen B-SA4TM-GS12 B-SA4TM-TS12 B-SA4TP-GS12 B-SA4TP-TS12

  (200 dpi industrieel) (300 dpi industrieel) (200 dpi desktop) (300 dpi desktop)

Kenmerken

 Technologie Thermisch transfer / thermisch direct 

 Resolutie 8 dots/mm (203 dpi); optioneel 11,8 dots/mm (300 dpi)

 Printbreedte Maximum 104 mm; tot 105,7 mm met 300 dpi printkop

 Printsnelheid Max. 152,4 mm/s (6 ips) 

 Interfaces Bi-directionele parallelle poort, USB 2.0, LAN (100BASE),   
  seriële poort*, wireless LAN*

 Barcodetypes UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128,  
  NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC,  
  KIX-code, RSS14, Customer Bar Code

 2D Codes Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code,  
  Micro PDF 417, CP Code

 Lettertypes Bitmap font (21 fonts), Outline font (4 types),  
  Price font (3 types)

 Opties Snijmodule, afpelmodule, wireless LAN-kaart,   
  seriële interface, RFID-module,  
  300 dpi printkop, RTC (real time clock)

 Afmetingen 238 mm (B) x 402 mm (D)  238 mm (B) x 339 mm (D)  
  x 332 mm (H)  x 332 mm (H) 

 Gewicht 15 kg   12 kg  
  (zonder media en lint) (zonder media en lint)

* Optie

* Netwerkfuncties zijn gebaseerd op de nieuwe e-studio reeks, 
 de evolutieve familie informatiesystemen die perfect passen 
 in kantooromgevingen.

Uw TOShIBA TeC dealer:
Alle bedrijfs- en/of product-
namen zijn handelsmerken 
en/of geregistreerde  
handelsmerken van de  
respectievelijke eigenaars.
Alle kenmerken en specifi-
caties beschreven in deze 
brochure kunnen zonder 
voorafgaande mededeling 
aangepast worden.
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Thermische transferlinten 
Businesses over de hele wereld 
vertrouwen dagdagelijks op de 
goedgekeurde Toshiba thermische 
transferlinten, of het nu voor korte-
termijnetikettering is in massaproductie 
of voor gespecialiseerde identi�catie-
technieken waarbij geavanceerde 
harsproducten worden gebruikt.
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●
Snelheid en 
functionaliteit
Deze desktop printer levert industriële 
prestaties, supersnelle afdrukken en 
een verhoogde verwerkingscapaciteit 
via een brede keuze aan netwerkinter- 
faces: parallel, USB 2.0 en interne LAN 
zijn standaard; serieel, wireless LAN 
en RFID-interface (UHF) zijn opties. 

Toekomstgericht
De B-SA4 is compatibel met alle 
bestaande systemen, TOSHIBA of 
andere en kan printen via niet-TPCL 
datastromen door de krachtige BCI 
(Basic Command Interpreter). 
 

De perfecte totaaloplossing voor elke 
printtoepassing met kwalitatieve output !

Mogelijke toepassingenB-SA4

●	 Productie

●	 Automobielindustrie

●	 Chemie

●	 Farmaceutica

●	 Textiel

●	 Elektronica

●	 Telecommunicatie

●	 Voedingssector

●	 Kleinhandel

●	 Transport en logistiek

●	 Gezondheidszorg

●	 Nutsbedrijven

●	 Overheid

hoge afdrukkwaliteit
De B-SA4 is absoluut uniek in de markt: 
een 200 dpi printkop is standaard, maar 
u kan makkelijk upgraden naar 300 dpi.

Universeel
Software en toebehoren zijn compatibel 
met TOSHIBA’s vorige reeks topmodel-
len – de B-452 en B-431; de media die 
u reeds in voorraad heeft, gebruikt u 
gewoon verder. 

De B-SA4 is de perfecte  

totaaloplossing voor elke print-

toepassing, met kwalitatieve 

output, industriële prestaties, 

veelzijdig ontwerp, geavanceerde 

functies waaronder RFID-opties 

en de ondersteuning van een 

wereldwijd erkend kwaliteits-

merk.

Door zijn ergonomisch ontwerp 

is de B-SA4 de geschikte  

keuze voor een rustig kantoor,  

terwijl hij, dankzij de superieure 

printkwaliteit en uitzonderlijke 

prestaties, ook perfect past  

in veeleisende industriële 

omgevingen. 

Onderhoudsvriendelijk
De B-SA4 is onderhoudsvriendelijk doordat 
u de belangrijkste onderdelen makkelijk kunt 
bereiken. De printkop klikt u eenvoudig vast, 
de drukrol kunt u zelf snel vervangen zonder 
tussenkomst van een technicus:  
zo bespaart u kosten.

Compact en stevig
De B-SA4 is bijzonder compact: de basis is 
ongeveer even groot als een A4-blaadje; via 
de plaatsbesparende klep aan de voorzijde 

Gebruiksvriendelijk
Met behulp van de grafische LCD-
display en het duidelijke menu kan de 
gebruiker de B-SA4 makkelijk instellen 
en bedienen. Media laden gaat 
probleem loos via de ergonomische, 
plaatsbesparende klep vooraan.  
De instelbare sensor laat toe een 
brede waaier media te gebruiken.

laadt u media van bovenaf. Dankzij de keuze 
in behuizing (plastic of metaal) is deze prin-
ter ergonomisch voor het kantoor of robuust 
genoeg voor de zwaardere omstandigheden 
in de industrie. Deze flexibele printer is dan 
ook geschikt voor alle toepassingen. 
Ook opties zoals de snij- en afpelmodules 
passen netjes onder de klep, zodat de printer  
compact blijft.

SNMP-tools
De B-SA4 bevat tools voor centraal 
netwerkbeheer, zodat een gebruiker:

●	 alle SNMP-printers in het netwerk kan  
 beheren via IP-adres en serienummer
●	 firmware simultaan kan updaten of  
 formatteren over het netwerk
●	 de status van de individuele printers kan  
 checken in real-time, met systeem- 
 meldingen en instructies om het probleem  
 op te lossen.

 Geschikt voor  
RFID-toepassingen
Alle Toshiba thermische printers voor 
industriële omgevingen kunnen uitgerust 
worden met RFID. Dit biedt een grote 
flexibiliteit aan de gebruiker die de RFID-
module kan kiezen die het beste aan zijn 
eisen tegemoet komt. Deze toekomst-
gerichte oplossing kan bovendien mee-
groeien en evolueren met de vereisten van 
de onderneming. 

Opties
●	 Real-time klok 
●	 Afpelmodule
●	 Snijmes
●	 RFID-kit (UHF)*

* Onderworpen aan de certificatie en de frequentie-
voorschriften in ieder land.




