
                                                   
                                                                 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

Siga a Toshiba:           Contato de mídia: 
Facebook: www.facebook.com/ToshibaCopiers     Rick Havacko 
Twitter: @ToshibaMPS                Toshiba America Business Solutions 
YouTube: youtube.com/toshibacopiers            (949) 462-6094       
Blog: Business.toshiba.com/blog Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
RSS Feed: http://business.toshiba.com/rss-news.jsp 
 
Sala de imprensa:  
http://business.toshiba.com/usa/about/press  

 

 
 

Toshiba lança impressoras de código de barras portáteis,  
compactas e reforçadas  

 
A nova série ergonômica B-FP3 atende às necessidades de impressão de etiquetas, 

tíquetes e recibos dos mercados de logística, varejo e manufatura 

     
IRVINE, Califórnia (12 de dezembro de 2016) — A Toshiba America Business Solutions 

expandiu hoje sua linha de impressoras térmicas de código de barras portáteis com o 

lançamento da série B-FP3, que oferece modelos de alta velocidade (6 ips) para impressão de 

recibos e recibos/etiquetas de 7,62 cm (3 pol.). As impressoras leves, compactas e reforçadas 

oferecem impressão móvel com desempenho de primeira linha.   

 Essas impressoras robustas operam sob temperaturas extremas, contam com grau de 

proteção IP54 contra poeira e projeções de água e têm durabilidade comprovada, com 

resistência a quedas, para uso em praticamente qualquer ambiente. Sua alta capacidade para 

mídia, que comporta até 560 etiquetas ou 55,8 m de recibos, reduz a necessidade de trocas 

frequentes, e um guia ajustável de mídia oferece aos usuários flexibilidade para imprimir 

recibos e etiquetas de 2,39–7,94 cm (0,94–3,125 pol.) de largura.     
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A série B-FP3 com engenharia intuitiva foi projetada para ambientes exigentes e de alta 

produção nas áreas de transporte e logística, varejo, manufatura e serviços de campo.   

O visor LCD em cores permite visibilidade clara dos níveis de bateria e do status da 

impressora e de conexão. As impressoras Toshiba oferecem conectividade integrada via Wi-Fi 

e USB ou via Bluetooth e USB, e permitem emparelhamento com dispositivos NFC, como 

smartphones, dispositivos de mão e computadores móveis. A série B-FP3 é compatível com as 

linguagens ESC/POS, Zebra ZPL®, CPCL® e Toshiba TPCL, para uma integração fluida com 

sistemas de varejo e de controle de depósito. As impressoras são compatíveis também com 

dispositivos iOS, Android™ e Windows® CE via kit de desenvolvimento de software (SDK).   

 “Incorporamos um conjunto abrangente de recursos em um dispositivo compacto e 

reforçado que vai permitir às organizações operar com mais eficiência e eficácia”, afirmou Bill 

Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business Solutions. “A série B-FP3 

atende à ampla variedade de necessidades de impressão de etiquetas, tíquetes e recibos da 

nossa diversificada base de clientes, complementando nossa linha de impressoras de código 

de barras.”  

A série B-FP3 já está disponível para compra por meio de revendedores autorizados da 

Toshiba. Para obter mais informações sobre as impressoras de código de barras da Toshiba ou 

para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba na sua área, acesse 

www.business.toshiba.com. A série B-FP3 da Toshiba conta com garantia padrão de um ano, 

acionada por envio para reparo.     

 

Clique para tweetar: Toshiba lança impressoras de código de barras portáteis, compactas e 

reforçadas 
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é subsidiária da Toshiba Tec Corporation, uma 

líder global em soluções de impressão para escritórios e soluções de varejo. A TABS fornece 

impressoras multifuncionais, serviços gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de 

todos os tamanhos nos Estados Unidos, no México, na América Central e na América do Sul.   

As premiadas copiadoras e impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, 

com a segurança exigida pelas empresas. Complementando as ofertas de hardware, a Toshiba oferece 

um conjunto completo de serviços de fluxo de trabalho, captura e proteção de documentos, incluindo o 

Encompass™, seu aclamado programa de serviços gerenciados de impressão. O Encompass permite 

que os clientes reduzam o volume de impressão, otimizem o fluxo de trabalho e aumentem a eficiência 

energética.  

As ofertas de sinalização digital Ellumina™ da TABS incluem o hardware, o software e os 

serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital dinâmicas e interativas. A TABS 

fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação e 

gerenciamento de projetos, bem como financiamento para soluções que envolvem desde uma única tela 

até as maiores arenas e estádios.  

A TABS é composta por cinco divisões: a Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, a 

Divisão de Produtos de Toner, a Divisão de Engenharia de Soluções de Documentos, a Divisão 

Internacional e a Toshiba Business Solutions (TBS). 
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