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A Toshiba apresenta nova impressora portátil resistente na MODEX 2020 

 
Impressora térmica de códigos de barra produz etiquetas, bilhetes e recibos com alta velocidade 

em qualquer lugar  

 

 

ATLANTA, 9 de março de 2020 — A Toshiba America Business Solutions vai apresentar sua 

nova impressora de código de barras portátil, leve e resistente no estande 7324 da MODEX 

2020, a ser realizada de 9 a 12 de março no Georgia World Congress Center em Atlanta. A 

impressora FP2 de alta velocidade (até 6 polegadas por segundo) da Toshiba oferece o melhor 

desempenho da categoria, produzindo recibos, bilhetes e etiquetas de 5,08 cm (2 polegadas) para 

aplicações nas áreas de cadeia de suprimentos, logística, manuseio de materiais e varejo. 

 

 

http://business.toshiba.com/
https://www.modexshow.com/
https://www.modexshow.com/
http://business.toshiba.com/products/printers/details.jsp?model=B-FP2
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Uma série de recursos intuitivos e a facilidade da manutenção diferenciam a recém-lançada 

impressora da Toshiba. O visor LCD em cores da FP2 oferece clara visualização do status da 

bateria, da impressora e das conexões Bluetooth/Wi-Fi. A mídia é inserida em uma única etapa, 

otimizando a produtividade e a eficiência, e os alertas emitidos pela impressora simplificam a 

manutenção e aumentam o desempenho.    

 

A mais recente impressora durável, compacta e leve (pesando menos de 1 quilo) da Toshiba 

opera com facilidade em ambientes extremos. A impressora é classificada com grau de proteção 

IP54, à prova de poeira e jatos de água, e tem resistência comprovada a quedas de alturas até 

dois metros (6,5 pés).   

 

A FP2 garante uso altamente confiável, com design portátil que permite que a impressão ocorra 

diretamente no próprio fluxo das operações para oferecer eficiência máxima. Por exemplo, a 

impressora produz etiquetas de remessa ou de preços promocionais sob demanda, no próprio 

local de aplicação, economizando tempo de deslocamento até uma área central de impressão. A 

extrema precisão da impressão promove ainda mais economias de custo e tempo ao garantir a 

legibilidade e eliminar a necessidade de novas impressões ou novas remessas.   

 

“Estamos ansiosos para apresentar e demonstrar nossa nova impressora térmica de códigos de 

barras aos melhores profissionais de cadeia de suprimentos, logística e manuseio de materiais do 

país”, disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business Solutions.  

“A FP2 da Toshiba oferece, em formato portátil, o desempenho e a confiabilidade superiores já 

esperados de uma impressora de código de barras de mesa. A durabilidade reforçada, a operação 

intuitiva e a facilidade de manutenção do sistema resultam em um atraente retorno do 

investimento para organizações que produzem etiquetas, bilhetes e recibos.”    

A impressora FP2 (com opção de Bluetooth e modo dual Bluetooth/Wi-Fi) tem preços a partir de 

US$ 995 e já está disponível para compra nos revendedores Toshiba autorizados. Para obter mais 

informações sobre produtos da Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba 

na sua região, acesse www.business.toshiba.com. 

 

http://www.business.toshiba.com/
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions fornece impressoras multifuncionais, serviços gerenciados de 

documentação, impressoras para pontos de venda, impressoras térmicas de códigos de barras e 

soluções de sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, México, 

América Central e América do Sul. As premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO™ 

combinam desempenho de qualidade com a segurança exigida pelas empresas.  

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

de projetos, além de opções de 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.  

 

 

Contato de mídia: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

