TOSHIBA LINTEN
Overzicht
• H
 aal het beste uit je barcodeprinter
door de juiste lintkeuze te maken.
• T
 oshiba heeft een volledig assortiment
thermische transfertlinten in huis
die getest zijn op hun degelijkheid
en betrouwbaarheid.
• D
 oor kwalitatief hoogstaande
Toshiba-linten te gebruiken, kies
je niet alleen voor een uitstekende
printkwaliteit, maar minimaliseer je
ook de slijtage aan de printkop.

ONS MERK IS
JOUW GARANTIE

BESCHERM JE
INVESTERING

Toshiba’s thermische transfertlinten worden over de hele wereld
gebruikt om op etiketten te printen voor heel uiteenlopende
toepassingen. Bij de zoektocht naar een geschikt inktlint spelen
factoren zoals het materiaal van het label, de printsnelheid, de
printkwaliteit, de printtemperatuur, de omgeving waarin het label
gebruikt wordt,... een rol.

Een perfecte match voor elke printer
De linten zijn ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste
industriestandaarden en getest om de beste prestaties met
Toshiba-barcodeprinters te garanderen. Certificaten waarborgen
de betrouwbaarheid.

Toshiba heeft voor vrijwel elke toepassing en in elke markt een
geschikt lint in huis. De linten worden ingedeeld in 6 grote
kwaliteitsgroepen:
• Was standaard
• Was premium
• Was-hars standaard
• Was-hars premium
• Hars standaard
• Hars premium
Iedere kwaliteit staat garant voor zijn specifieke eigenschappen en
toepassingen.

Het kiezen van goedkopere linten lijkt misschien een aantrekkelijke
financiële oplossing op korte termijn, maar kan op langere termijn
een spijtige keuze zijn.
Goedkopere linten van een lagere kwaliteit kunnen leiden tot:
• Snellere slijtage of schade aan onderdelen en/of printkop
• Variabele printkwaliteit
• Ongeldige garantie van je printer
• Dure uitvaltijd
• Onleesbare labels in de distributieflow, met dure terugroepacties
tot gevolg
Vertrouw op onze experten
Toshiba is de grootste distributeur van thermische transfertlinten
in Europa. Onze experten staan je graag met raad bij.

Toshiba heeft voor vrijwel
elke toepassing in elke markt
een geschikt lint in huis.
Door Toshiba-linten te gebruiken
produceer je scherpe en
duidelijke prints en bescherm
je de werkende onderdelen
van de printer, waarvan de
printkop in het bijzonder.

OVERZICHT TOSHIBA LINTEN
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Materiaal
Was standaard

•

Was premium
Was-hars standaard
Was-hars premium
Hars standaard
Hars premium

Lengte
•

Extra lang - 800m

Geschikte printers
B-EV4T - flat head
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B-FV4T - flat head
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BA400 en B-SA4T - flat head
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B-EX6T1 - near edge
B-EX6T3 - flat head
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B-EX4T1, B-SX4/5 - near edge
B-EX4T2 - flat head

•
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B-852 - flat head

•
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B-SX6/8 - near edge

Toshiba is wereldleider in de
ontwikkeling van thermische
printtechnologie en zet zich in
voor de voortdurende
ontwikkeling en verfijning van
zijn ongeëvenaard gamma aan
thermische linten.
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TOSHIBA TEC
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems is een onderdeel van
Toshiba TEC Corporation die wereldwijd actief is in diverse
hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek,
retail, onderwijs, enz.
Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80
dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om
organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende
IT-oplossingen.
Together information
Toshiba gelooft dat efficiënt informatie creëren, verwerken, delen,
beheren en presenteren een belangrijke voorwaarde is voor het
succes van een bedrijf. De wereldwijde knowhow en ervaring in
print- en scantechnologie stelt Toshiba in staat om bedrijven te
helpen hun communicatie maximaal op punt te zetten.

DUURZAME
ONTWIKKELING
Toshiba engageert zich voor een betere wereld en een groenere
toekomst. Door deelname aan milieuprojecten via het Carbon Zero
Programma zorgt Toshiba dat er minder brandhout verbruikt
wordt waardoor de CO2-uitstoot daalt.
- Toshiba ondersteunt een project in Kenia door
er energie-efficiënte kookfornuizen te leveren en
laat zo de levenskwaliteit van de gezinnen
stijgen.
- Daarnaast worden in Oeganda waterputten
gerenoveerd en onderhouden om de lokale
bevolking zuiver drinkwater te geven. Het ‘vuile’
water hoeft daardoor niet meer gekookt te
worden.
- In het Amazonewoud zet Toshiba haar
schouders onder een milieuproject in het teken van duurzaam
bosbeheer en het voorkomen van ontbossing. Zo is er een rijkere
biodiversiteit én kan er meer koolstofdioxide geabsorbeerd
worden.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160
B-1731 Asse-Zellik
Telefoon
+32 2 410 21 00
E-mail
bcs.sales@toshibatec-tgis.com
Website
be.toshibatec.eu

Met de ondersteuning van deze projecten kan Toshiba haar
CO2-uitstoot van transport en productie in balans houden. Bij het
ontwerp van nieuwe printers wordt eveneens rekening gehouden
met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor biedt Toshiba
steeds een groene printoplossing.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs-en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van
de respectievelijke eigenaars. Alle rechten voorbehouden. We zijn voortdurend bezig om de laatste status van onze producten en diensten te communiceren. De specificaties van een
bepaald product kunnen wijzigen in de tijd tussen de productie en het printen van deze brochure. Copyright © TOSHIBA TEC. - 20201001

