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Nova impressora térmica de código de barras da Toshiba é perfeita para aplicações 

voltadas à conformidade 
  

Impressora especializada viabiliza etiquetagem de alta resolução com precisão absoluta  

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 16 de setembro de 2019 — A Toshiba America Business 

Solutions está lançando hoje sua impressora térmica de código de barras para produção de 

etiquetas de alta resolução com precisão e velocidade. A impressora B-EX4T3HS da Toshiba 

imprime 600 pontos por polegada em velocidades de até seis polegadas por segundo. Além disso, 

a impressora da Toshiba tem precisão absoluta e pode imprimir etiquetas a partir de 12,95 mm 

(0,51 pol.) de largura por 3,05 mm (0,12 pol.) de altura.  

 

O novo dispositivo da Toshiba combina precisão e alta resolução ao usar alinhamento central 

para eliminar o deslocamento da mídia e assegurar o posicionamento preciso e uniforme dos 

dados de código de barras em etiquetas pequenas. A produção interna dessas etiquetas 

especializadas reduz o custo de operação, pois elimina problemas de conformidade e despesas 

associadas à impressão de etiquetas inutilizáveis. 

 

“A mais recente impressora térmica de código de barras da Toshiba é o produto ideal para 

empresas nos setores de farmácia, dispositivos médicos e componentes eletrônicos, bem como 

para profissionais de logística e fabricação em empresas orientadas à conformidade”, disse Bill 
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Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business Solutions. “A etiquetagem 

de resolução extremamente alta e precisão absoluta ajuda a melhorar a eficiência da cadeia de 

suprimentos e a cumprir os requisitos de conformidade com os padrões de qualidade globais que 

nossos clientes exigem.”  

 

A impressora B-EX4T3HS da Toshiba tem preço de tabela a partir de US$ 4.780 e já está 

disponível para compra nos revendedores autorizados da Toshiba.  Para obter mais informações 

sobre as impressoras térmicas de código de barras da Toshiba ou para encontrar um revendedor 

autorizado da Toshiba na sua área, acesse www.business.toshiba.com. A B-EX4T3HS e todas as 

outras impressoras da Toshiba contam com garantia padrão de um ano, acionada por envio para 

reparo.     

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (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.  

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. Para obter mais informações, acesse 

www.business.toshiba.com.  Siga a TABS no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube.  
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Rick Havacko 
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