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As novas e duráveis impressoras de etiquetas da Toshiba oferecem velocidade 

e desempenho 

 
As impressoras de etiquetas da Toshiba atendem a uma ampla variedade de aplicações de 

logística, serviços de saúde e varejo 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 8 de março de 2021 – A Toshiba America Business Solutions 

revela hoje suas impressoras de etiquetas de mesa elegantes e compactas. A série BV400D de 

impressoras de transferência térmica direta da Toshiba combina elementos de desempenho de 

elite em um design elegante e durável para aplicações de etiquetagem de logística, serviços de 

saúde e varejo.     

 

O novo quinteto de impressoras da Toshiba oferece etiquetagem rápida e nítida para produzir 

etiquetas de remessa, prateleiras e ativos, pulseiras de pacientes e muito mais a velocidades de 

até sete polegadas por segundo, com clareza de até 300 pontos por polegada. Combinando 

funcionalidade com conveniência, as impressoras de etiquetas da Toshiba apresentam portas 

embutidas e a opção de integrar adaptadores CA.  
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Esses recursos também se adaptam a requisitos de espaço variados, o que ajuda a manter a 

conectividade por cabo e a proteção da memória USB.      

 

Elementos de design de produtividade e facilidade de uso da Toshiba  

 

As impressoras de etiquetas intuitivas de quatro polegadas da Toshiba possuem configuração e 

manutenção fáceis. A inclusão de cabeçotes e sensores de impressão substituíveis, que notificam 

os usuários quando é preciso reabastecer a mídia e fechar a tampa, ressalta a simplicidade de uso 

dos produtos. Alguns modelos BV400D também apresentam um indicador visual de status de 

impressão atualizado. O recurso de monitoramento remoto das impressoras de etiquetas usa as 

ferramentas de rede disponíveis, o que também agradará às equipes de TI.   

 

O recurso de mídia de etapa única e carregamento superior das impressoras de etiqueta da 

Toshiba otimiza ainda mais a capacidade de operação com opções de corte e destacamento que 

aprimoram a eficiência do usuário e a facilidade de uso. 

 

A conectividade com qualquer ambiente de trabalho é rápida com as opções de conectividade 

padrão USB 2.0 e Ethernet ou WLAN e Bluetooth. A interoperabilidade com outras impressoras 

OEM também é fácil por meio de uma variedade de emulações avançadas dos sistemas da 

Toshiba.     

 

“As impressoras mais recentes da Toshiba apresentam aos mercados de logística, varejo e 

serviços de saúde uma solução ideal para produzir a etiquetagem diária que eles exigem”, disse 

Bill Melo, vice-presidente de marketing da Toshiba America Business Solutions. “Os sistemas 

integram uma variedade de recursos de alta produtividade e facilidade de uso, permitindo que 

profissionais que trabalham duro operem de modo mais eficiente e produtivo”. 

 

As impressoras de etiquetas da série BV400D têm preço a partir de US$ 540 e estão disponíveis 

para compra através de revendedores autorizados da Toshiba. Para obter mais informações sobre 

os produtos da Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba em 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 (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de 

trabalho que oferece um extenso portfólio de produtos de gestão de documentos e fluxo de 

trabalho reconhecidos pelo setor para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, 

México e América Central e América do Sul.   

A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje por meio de impressoras 

multifuncionais premiadas e-STUDIO™, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, 

serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem. A Toshiba se concentra continuamente 

nos clientes e comunidades que atende, tem um compromisso com a sustentabilidade e é 

reconhecida como uma das Top 100 Empresas Sustentáveis do Wall Street Journal. Para saber 

mais, visite business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.  

 

Contato de imprensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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