
 • Serija Toshiba B-EX6 - na novo 
definira trg industrijskih tiskalnikov. 
Združitev vodilne tehnologije na trgu z 
uporabnostjo, zanesljivostjo in najnižjimi 
skupnimi stroški lastništva..

 • Razširitev zmogljivosti naše obstoječe ponudbe 
B-EX tiskalnikov za pokrivanje najzahtevnejših 
aplikacij, za zahtevne industrijske naloge.

 •  Robusten in trpežni dizajn, napredna 
funkcionalnost, možnosti za prihranek 
stroškov in širok izbor modelov in možnosti za 
najboljšo industrijsko rešitev “vse v enem”.

Brošura o izdelku

Industrijski tiskalnik

B-EX6



B-EX6 INDUSTRIJSKI TISKALNIKI

Stroški lastništva
Zmogljivost in funkcionalnost za izpolnjevanje zahtev tiskanja 
nalepk. Zasnovan s funkcijami in možnostmi, da ponudijo najnižje 
stroške lastništva; vključno  z dolgo življenjsko dobo tiskalne glave; 
Toshibin edinstven način varčevanja ribona in dolžino ribona do 
800 m., da izboljša učinkovitost in na koncu zmanjša stroške v 
življenjski dobi tiskalnika.

Prilagodljiv dizajn
B-EX6 je bil zasnovan za enako trpežnost in zanesljivostjo kot 
B-EX4, z robustnim in trdnim zunanjim ohišjem. Vendar smo dodali 
še več: prepogljiv pokrov za zmanjšanje tlorisa in prostora za 
odpiranje ter bistveno uporabnost uporabnika, za lažje upravljanje, 
manjše stroške vzdrževanja in minimalni čas popravila.

Izboljšajte svojo učinkovitost
Podpira 6’’ medij (širine do 160 mm) s hitrostjo do 12 palcev na 
sekundo. Serija B-EX6 lahko izvede najzahtevnejše tiskalne naloge. 
Poleg tega je visoka zmogljivost podprta z naprednimi funkcijami, 
kar povečuje splošno učinkovitost in produktivnost.

Izboljšana povezljivost
Za prilagodljive možnosti povezovanja sta USB in Ethernet 
standardna pri seriji B-EX6. Opcijska Bluetooth  povezaav omogoča 
nastavitev parametrov neposredno iz vašega pametnega telefona 
ali mobilne naprave.

Serija modelov
Izbira modelov, ki ustrezajo vsaki uporabi, z različicami 200 in 300 
dpi za vrhunsko kakovost tiska in popolno berljivost črtnih kod. 
Modeli  T1 - Near edge head in modeli T3 - Flat head, omogočajo 
enostavno zamenjavo starih tiskalniških lastnosti. Široka paleta 
medijev in možnosti pa nudi prilagodljivost za katero koli  
aplikacijo .

Prilagodljiv. Robusten. Zanesljiv.

Uporaba
Serija B-EX6 združuje preizkušene in zaupanja vredne lastnosti in 
funkcionalnost trenutne serije B-EX.

Serija B-EX so premium zmogljivi tiskalniki, zanesljivi in zmogljivi, 
kar bistveno zniža začetni kapital in v prihodnost potrdi vašo 
naložbo.

 • Proizvodnja industrija
 – Avtomobilizem, kemikalije, farmacija, 

tekstil, elektronika, hrana in pijača
 • Javne službe
 • Trgovina na drobno
 • Transport in Logistika
 • Zdravstvo
 • Telekominikacije

Ključni poudarki
 • Združitev vodilne tehnologije z uporabnostjo, 

zanesljivostjo in najnižjimi skupnimi stroški lastništva.

 • Visoka hitrost; visoka zmogljivost.

 • Robusten, stabilen in vzdržljiv z enostavnim upravljanjem.

Izboljšana produktivnost, 
nižji stroški lastništva.



Specifikacije

Splošno
Način tiskanja Termalni prenos / Direktni prenos

Tiskalna glava T1: Near edge head
T3: Flat head

Dimenzije (Š x G x V) 331 x 480 x 310 mm

Teža 20 kg

Uporabniški vmesnik Grafični LCD, 2 x LED, 10 x tipk

Delovna temperatura/
Vlažnost

5°C to 40°C / 25-85% brez kondenzacije
relativna vlažnost (RH)

Napajanje AC 100 to 240V, 50/60 Hz

Medij
Poravnava Sredina

Širina nalepk 50-165 mm

Debelina nalepk 0.13-0.17 mm

Debelina varnostne etikete 0.08-0.25mm

Premer jedra 40-76.2 mm

Zunanji premer medija 200 mm

Tip menija Valj, Fanfold

Programska oprema in povezovanje
Emulacija ZPL II

Gonilniki Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),  
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)

Vmesniki USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC, RS2321), 
Centronics1), Wireless LAN1), EX I/O1)

Programski jeziki TPCL, BCI (function)

Programska oprema BarTender UltraLite, NiceLabel

Tiskanje
Ločljivost 203/305 dpi (8/12 dots/mm)

Največja hitrost tiskanja 76/127/203/254/305 mm/sekund (3/5/8/10/12 ips)

Največja širina tiskanja 160 mm

Največja dolžina tiskanja 1,490 mm

Linearne črtne kode UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,  
EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 
5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer 
Barcode, GS1 Databar

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

Fonti Bitmap font, Outline font, Price font, TFT

Ribon
Širina ribbon max. 170 mm

Premer jedra 25.4 mm (1 inch)

Največja dolžina ribbona 800 m

Največji zunanji premer 
ribona

90 mm

1) Opcija
2) Samo za model T1

Opcije
Rezalnik, odlepljevalnik etiket, Fan fold guide, RS232, Centronics, Wireless LAN, EX 
I/O, RFID2) 

Povezan. Integriran. Poenostavljen.

Tehnologija za vsak delovni prostor, ki ponuja 
napredne funkcionalnosti, enostavnost uporabe 
in brezskrbnost.



B-EX6 INDUSTRIJSKI TISKALNIKI

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena oz. nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovneznamke in/ali registrirane blagovne znamke 
njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane. 
Nenehno si prizadevamo našim partnerjem zagotoviti najaktualnejše podatke. Tehnične zahteve za nekatere modele se lahkov času izdelave in izdaje te dokumentacije 
spremenijo. Avtorske pravice©2019 TOSHIBA TEC. BR_B-EX6T_IDD_20190821

O Toshiba Tec

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne tiskalniške 
rešitve. 

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH je del globalno 
delujoče Toshiba Tec Corporation, dejavne v različnih 
visokotehnoloških industrijskih sektorjih. 

Toshiba Tec Corporation je vodilni dobavitelj informacijske 
tehnologije, ki delujejo v več panogah industrije - trgovina na 
drobno, izobraževanje in poslovne storitve do gostinstva in 
proizvodnje.  

Toshiba Tec Corporation s sedežem na Japonskem in z več kot 80 
odvisnimi družbami na svetu pomaga organizacijam preoblikovati 
način ustvarjanja, zapisovanja, deljenja, urejanja in prikazovanja 
informacij.

Za več informacij se obrnite na nas:

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana

T: 01 600 10 20, M: 031 665 144, 

E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:

Together Information je Toshibina vizija o tem, kako naj bi ljudje in 
organizacije ustvarjali, zapisovali, delili, urejali in prikazovali 
zamisli in podatke.

Temelji na našem prepričanju, da so najuspešnejše organizacije 
tiste, pri katerih je posredovanje informacij najučinkovitejše.  
 
To omogočimo s celostnim portfeljem posebnih industrijskih 
rešitev, ki vse odsevajo Toshibino zavezanost bodočnosti našega 
planeta.

O podjetju TIFT

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne tiskalniške 
rešitve. Preko celovite ponudbe izdelkov vodilnih svetovnih 
proizvajalcev in kakovostnih inženirskih in vzdrževalnih storitev 
kupcem zagotavljamo tiskalniške rešitve, ki so povsem prilagojene 
poslovnim procesom. 
 
Na tak način v podjetju Tift strankam omogočamo visoko 
produktivnost na vseh ravneh poslovanja ob optimalni kakovosti 
izpisov, nizkih stroških ter najmanjših možnih okoljskih 
obremenitvah. 
 
Sistem e-CONCEPT daje odgovore na najpogostejše izzive, s 
katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in 
kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik v 
smeri fokusiranja na osnovni posel. 
 
S pomočjo sistema e-CONCEPT optimizirajte, upravljajte in 
nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov 
poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske porabe.


