
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                        

                                                                                  

(continua) 

 

 

 

Novas impressoras industriais de porte médio da Toshiba  

agilizam e simplificam a etiquetagem  
  

Impressoras combinam velocidade, precisão e funcionalidade intuitiva e otimizam as atividades 

de etiquetagem em operações de logística  

 

LAKE FOREST, Califórnia, 9 de setembro de 2019 — A Toshiba America Business 

Solutions simplifica as aplicações de etiquetagem com o lançamento de sua nova geração de 

impressoras térmicas industriais de código de barras BA400, de porte médio.     

 

As novas impressoras da Toshiba combinam velocidade (até oito etiquetas de uma polegada por 

segundo) e alta qualidade de impressão (etiquetas de até 300 pontos por polegada) para atender 

profissionais dos setores de fabricação, distribuição, varejo e saúde. O chassi durável e 

otimizado, disponível em modelos de metal e de plástico reforçado, permite instalação fácil até 

nos ambientes com espaço mais limitado. O design e a operação simples possibilitam a produção 

uniforme e contínua de etiquetas para aplicações de médio volume.     

 

As impressoras BA400 incorporam elementos intuitivos que resultam em facilidade de uso e 

baixa manutenção. O design com alimentação superior possibilita que o usuário substitua mídias 

e fitas facilmente. Os alertas do ciclo de vida de peças e a substituição fácil do cabeçote de 

impressão e do cilindro aumentam a disponibilidade para profissionais de logística.  

As impressoras Toshiba também integram as versões mais recentes de USB, Bluetooth, Ethernet 

e conectividade Near-Field Communication (NFC). A conectividade NFC possibilita o 
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emparelhamento das impressoras BA400 a outros dispositivos com NFC, como smartphones, 

dispositivos de mão e computadores portáteis. A compatibilidade com as linguagens de 

programação Zebra ZPL®, Sato e Toshiba permite a emulação fácil e a integração perfeita aos 

ambientes de armazém e varejo atuais.   

 

“Criamos as nossas mais novas impressoras térmicas de código de barras para simplificar as 

aplicações de etiquetagem das organizações”, disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da 

Toshiba America Business Solutions. “A funcionalidade intuitiva da Toshiba e a tecnologia de 

última geração atingem esse objetivo, pois possibilitam aos profissionais de logística operar com 

mais eficiência e eficácia.” 

 

As impressoras BA400 da Toshiba têm preço de tabela a partir de US$ 1.195 e já estão 

disponíveis 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. As impressoras BA400 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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