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Toshiba oferece as melhores impressoras térmicas  

de código de barras de sua classe  
   

As impressoras da Toshiba são plenas de recursos e podem  
ser usadas para diversas aplicações de etiquetagem  

     

IRVINE, Califórnia (21 de agosto de 2017) — A Toshiba America Business Solutions 

anunciou hoje o lançamento de suas impressoras térmicas de código de barras B-EX6 de alta 

velocidade (30,48 cm [12 pol.] por segundo). A série B-EX6 pode ser usada para praticamente 

qualquer aplicação de impressão de etiquetas de até 15,24 cm (6 pol.) por profissionais de 

fabricação, cadeia de suprimentos e logística. 

 O exclusivo conjunto de recursos da série B-EX6 da Toshiba atende às rigorosas 

exigências de qualidade e desempenho dos usuários de hoje, com baixo custo total de 

propriedade. A série B-EX6 conta com a exclusiva tecnologia Ribbon Save1 de economia de fita 

da Toshiba, que otimiza o consumo de fita, reduz o desperdício e dá destaque ao design 

inovador.   
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 Uma fita de grande capacidade (até 800 metros)2 reduz a necessidade de troca 

frequente de mídia. O sistema de motor duplo melhora o manuseio de mídia e garante a 

legibilidade das etiquetas. Além disso, os cabeçotes de impressão da série B-EX6 da Toshiba 

são respaldados por uma garantia de até 76,2 km lineares — a melhor do setor.   

 “Nossa série B-EX6 combina a mais recente tecnologia de impressão de código de 

barras com um design avançado”, afirmou Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba 

America Business Solutions. “Nossos novos produtos para tamanhos grandes completam 

nossa inovadora linha de impressoras térmicas de código de barras, oferecendo aos clientes da 

Toshiba uma solução para todas as suas aplicações de etiquetagem.”  

 A série B-EX6 da Toshiba já está disponível para compra nos revendedores autorizados 

da Toshiba, com preços a partir de US$ 2.995. Para obter mais informações sobre as 

impressoras de código de barras da Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da 

Toshiba na sua área, acesse www.business.toshiba.com. A série B-EX6 conta com garantia 

padrão de envio para reparo durante um ano.     

 
1, 2 Modelos B-EX6-T1 
 

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. 

Complementando as ofertas de hardware, a Toshiba oferece um conjunto completo de 

serviços de fluxo de trabalho, captura e proteção de documentos, incluindo o Encompass™, seu 

aclamado programa de serviços gerenciados de impressão. O Encompass permite que os clientes 

reduzam o volume de impressão, otimizem o fluxo de trabalho e aumentem a eficiência energética. 

As ofertas de sinalização digital Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software e os 

serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital dinâmicas e interativas. 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.  

A TABS é composta por cinco divisões: a Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, a 

Divisão de Produtos de Toner, a Divisão de Engenharia de Soluções de Documentos, a Divisão 

Internacional e a Toshiba Business Solutions (TBS). 
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