
	DE	COMPLETE	OPLOSSING
Toshiba biedt een totaaloplossing bestaande uit een volledig 
assortiment van aanbevolen media, etiketten, linten en 
reinigingsmiddelen. Een Europees ondersteunend netwerk in 
de meeste Europese landen garandeert de essentiële service 
waarbij de printers - eenmaal geïnstalleerd - worden bediend en 
onderhouden door ervaren ingenieurs en servicepersoneel.

	GROEN	IMAGO
Toshiba focust op het ontwikkelen en produceren van 

producten die de milieu-impact verminderen, 
door het creëeren van milieukwaliteitsnormen 
voor elk product en door het gebruik van 
hoogstkwalitatieve voorschriften die door de 

verschillende industrieën worden opgelegd.

http://www.toshibatec.co.jp/en/csr

	VOORDELEN	(VOOR	DE	GEBRUIKER)
- Compact en modern design

- Verschillende standaard interfaces 

- Emulatie mogelijkheden

- Gemakkelijk in gebruik en onderhoud

- Laag energieverbruik

- Langere 300m linten

- Managed Print Services

De Toshiba B-FV4 – Gemakkelijk in gebruik en 
budgetvriendelijke desktop etiketteer oplossing
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Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde 
handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Alle kenmerken en 
specificaties beschreven in deze brochure kunnen zonder voorafgaande 
mededeling aangepast worden. 
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EIGENSCHAPPEN
Printmethode Direct Thermisch Direct Thermisch / Thermal Transfer

Afmetingen
184 (b) x 226 (d) x 166 (h) mm
Linerless & Courier modellen:

184 (b) x 226 (d) x 199 (h) mm
220 (b) x 279 (d) x 182 (h) mm

Gewicht 1.8 kg 2.4 kg
Gebruikers interface x2 LED (kleuren: groen, geel, rood)
Omgevingstemperatuur / 
Vochtigheid 5 tot 40°C (25 to 85% niet-condenserende luchtvochtigheid)

Stroomvoorziening AC adaptor (60W) AC adaptor (90W) 

PRINT
Resolutie 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi
Max. snelheid Tot 152.4 mm/s Tot 101.6 mm/s Tot 152.4 mm/s Tot 101.6 mm/s
Peel-off snelheid Tot 76.2 mm/s
Max. printbreedte 108 mm 105.7 mm 108 mm 105.7 mm
Max. printlengte 995 mm 453.2 mm 995 mm 453.2 mm
Max. printlengte (peel-off) tot 152.4 mm continu printen

LINT
Breedte - 40 tot 110 mm
Lengte - 300m (origineel Toshiba lint)

MEDIA
Uitlijning Gecentreerd
Rugpapier breedte 25.4 tot 118 mm
Labeldikte 0.06 tot 0.19 mm
Labelvorm Oprol, zigzag, continue, tags, betalingsbewijs
Rol binnendiameter 25.4 of 38.1mm (Optioneel: 76.2mm)
Max. Rol buitendiameter Standaard: 127.0mm (Optioneel: 203.2mm)

SOFTWARE	&	AANSLUITINGEN
Emulaties ZPL II (EPL 2, DPL & IPL ondersteund in de toekomst). (IPL – enkel 203dpi)

Driver Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), 
Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003

Host-Interface

Type 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China)
Type 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)
Type 3: USB 2.0, IEEE1284
Courier models: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)

OPTIES
Peel-off module (standaard op Courier model) - full cutter module* -  

partial cutter module** - external 203mm OD media stand* -  
WLAN I/F (802.11b/g)*** or Bluetooth I/F***

Uw Toshiba Dealer

B-FV4	DESKTOPS

E e n v o u d i g e  e n  b u d g e t v r i e n d e l i j k e  d e s k t o p  l a b e l p r i n t e r

De kantoor assistant – Flexibele afdrukken voor alle toepassingen

Geprint op  
gerecycleerd papier

De B-FV4 desktop printerreeks kan 

naadloos worden geïntegreerd in 

bestaande systemen, ongeacht de 

specificaties of printvereisten. 

Compact ontwerp, stijlvol en onopvallend, 

maar tegelijkertijd krachtig en flexibel is 

de B-FV inzetbaar in elke omgeving en 

voor elke toepassing – een printer die het 

verschil maakt!

B-FV4

*Niet beschikbaar op Linerless model **Niet beschikbaar op Linerless & Courier modellen ***Binnenkort beschikbaar

Opgelet: de B-FV4D is nog in ontwikkeling, zoals vermeld in de specificatielijst. The technische gegevens kunnen zonder 
opgave van redenen gewijzigd worden. Gelieve met uw vertegenwoordiger contact op te nemen voor de laatste update.



K e u z e  u i t  v e r s c h i l l e n d e  
i n t e r f a c e s

Z e e r  g e m a k k e l i j k  i n  g e b r u i k I d e a l e  k a n t o o r  a s s i s t e n t 3 0 0 m  l i n t F l e x i b i l i t e i t  l i n t e n  
( z o w e l  ½”  a l s  1”  k e r n e n ) 

	KOERIER-	&	
POSTDIENSTEN
Met grondige kennis van de specifieke  
uitdagingen van koerier-en postdiensten, heeft 
Toshiba twee modellen ontwikkeld die specifiek 
voor deze diensten geconfigureerd zijn. Beide 
modellen hebben een zwarte behuizing en 
ingebouwde voeding, maar het “Linerless” model 
gebruikt compactere label rollen zonder rugpapier. 
Geen afval dus! Dankzij een indrukwekkend laag 
energieverbruik, bieden deze speciale modellen u 
een zuivere groene oplossing.

KOERIER- & POSTBEDRIJVEN 
postzegel label – verzendlabel 

	ONDERSTEUNING	
AANVOERTALEN
Ongeacht de toepassing, de B-FV4 serie 
‘spreekt uw taal’. Dit maakt de integratie in 
bestaande systemen zeer eenvoudig. Met een 
breed scala aan aansluitmogelijkheden voor de 
standaardversie, betekent dat de indrukwekkend 
flexibele printer echt alles aan boord heeft om de 
meest uiteenlopende afdrukken te printen.

Eén model voor elke toepassing – kies simpelweg 
voor direct thermisch printen of voor thermische 
linten naar gelang uw printbehoeftes. 

GEZONDHEIDSZORG  
Polsband – specimen label – medicatie labeling

MOOI	DESIGN,	ROBUUST	&	KRACHTIG
DE	IDEALE	KANTOOR	ASSISTANT	VOOR		
AL	UW	PRINTBEHOEFTEN

	PERFECT	DESIGN	
De B-FV4 printer is ontwikkeld als perfecte 
geruisloze kantoor oplossing, die door zijn 
compactheid geschikt is voor de kleinste 
ruimten, maar door zijn flexibiliteit integreerbaar is 
in elke omgeving. Stijlvol en modern, maar toch 
krachtig en robuust en met printsnelheden tot 6 
ips, is de B-FV4 de meest veelzijdige printer voor 
tal van toepassingen. 

(13% sneller voor first label out en 8% sneller bij 
batch printing in vergeljiking met de B-EV reeks)

KANTOOR OMGEVING  
Algemene afdruktaken – asset management

	KOSTENEFFICIËNTE	MEDIA
De scherpgeprijsde B-FV4 thermische printer is 
verkrijgbaar met een 300m lint, dat de efficiëntie 
van de werkflow verbetert doordat er minder 
frequent media moet worden vervangen.  
De linten zijn verkrijgbaar in verschillende 
soorten en kwaliteiten en zijn compatibel met 
de huidige Toshiba desktop-serie. Dit resulteert 
in een naadloze upgrade en flexibiliteit om de 
media voorraden op te gebruiken vooraleer te 
converteren naar de goedkopere 300m linten  
(voor beide ½” of 1” kern).

INDUSTRIËLE PRODUCTIE  
Onderdeel label – picking label

	ONTWORPEN	VOOR	
DE	GEBRUIKER
De B-FV4 reeks werd ontworpen met aandacht 
voor de gebruiker: gemakkelijk in gebruik en 
onderhoud. De “drop-in” paper load maakt media 
laden heel gemakkelijk. De essentiële onderdelen 
kunnen uitgebreid worden met een “snap-in” 
printkop en platen assembly. 

In combinatie met de Toshiba betrouwbaarheid, is 
de B-FV4 een robuuste printer voor elke omgeving.

TRANSPORT & LOGISTIEK 
verzendlabel - magazijnlabel – pallet label – ticket printen 

	FLEXIBILITEIT
Een uitgebreid aanbod van ingebouwde en 
optionele functies ondersteunt een breed scala  
van lokale en remote applicaties. 

Extra functies:

- Managed Print Services
- USB geheugen ondersteuning
- 203 / 300 dpi versies
- Cutter opties
- Peel-off module
- Emulaties / Basis Command Interpreter (BCI)

RETAIL  
Schaplabel – afprijs label – product label 

Een complete printer met veelzijdige mogelijkheden – naadloos te integreren en gemakkelijk in gebruik

B-FV4


