BARCODE
PRINTING
SOLUTIONS
• Uiterst efficiënt barcodelabels
produceren zonder zorgen.

• Geavanceerde en unieke printtechnologie
voor iedere werkplek.

• G
 ebruiksvriendelijke, flexibele en
op maat aanpasbare systemen.

Wij, Toshiba
Met hoofdkwartier in Japan, wereldwijd meer dan 80
dochterondernemingen en een netwerk van 740 bedrijven
met bijna 200.000 werknemers, is Toshiba sinds 1875 een
toonaangevende vernieuwer op gebied van hoogwaardige
technologie.
Van ontwerp tot ontwikkeling, van productie tot distributie
vormen Toshiba's kernwaarden de rode draad:

• Kwaliteit en betrouwbaarheid
• Ecologisch en duurzaam
• Maatschappelijk verantwoord
• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
• Economisch interessant
Daarenboven stelt Toshiba alles in het werk om de klant van
dienst te zijn. We inspireren niet alleen met relevante
producten, maar ook met oplossingen en diensten.
Voor slimme en vooruitstrevende oplossingen ben je bij
Toshiba aan het goede adres.

Toshiba TEC Belgium
Imaging Systems
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems (TBIS) is onderdeel
van Toshiba TEC Corporation. TBIS is gevestigd in Zellik en
bestaat uit 2 dynamische divisies:

• Barcode printing solutions

Deze afdeling richt zich op het printen van specifieke labels
met barcode. Een activiteit waar techniciteit, technologie en
een waaier aan mogelijkheden elkaar ontmoeten.

• Multifunctional & document management solutions

Deze afdeling is gespecialiseerd in multifunctionele zwart-wit
en kleuren laserprinters in formaat A4 en A3 en de bijhorende
oplossingen om documentstromen zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen.
In deze brochure lees je welke troeven en mogelijkheden de
barcode- & labelprinting divisie je kan bieden.

Een printer voor elke
werkplek
Het antwoord op al jouw printopdrachten
Iedere organisatie is uniek en elke sector heeft andere
uitdagingen. Toshiba heeft daarom toestellen in het gamma
die aangepast kunnen worden naar wat jij nodig hebt.

Het gamma van Toshiba labelprinters wordt onderverdeeld
in 4 grote productgroepen:

Voor een groot of klein bedrijf, voor intens of eerder
sporadisch gebruik, voor een hoge of lagere kwaliteitsprint ;
keer op keer zorgt Toshiba voor gebruiksgemak en systemen
waarop je kan vertrouwen zodat je onder alle
omstandigheden optimaal kan blijven werken.

Met Toshiba's compacte en robuuste reeks van mobiele
printers kan je draadloos printen, waar je ook bent. De
toestellen leveren de krachtigste prestaties doordat ze
voorzien zijn van de allernieuwste systeemarchitectuur.

De barcodeprinters zijn zowat overal inzetbaar en in iedere
bedrijfssector terug te vinden:

•• Transport, logistiek & magazijnbeheer
•• Productie & industrie
•• Gezondheidszorg
•• Retail
•• Post- en koerierdiensten
•• Kantooromgeving
•• Openbare diensten en nutsbedrijven
•• Openbaar vervoer
•• Horeca & evenementensector
•• Dienstverlenende sector (dienst na verkoop)

•• Mobiele printers

•• Desktop printers

Geavanceerde desktopprinttechnologie in een strakke
behuizing met een brede set standaardinterfaces: dat
zijn de desktopprinters van Toshiba. De toestellen
kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in zelfs de meest
complexe IT-omgevingen. Ze zijn de perfecte hulp voor
ieder kantoor.

•• Mid-range printers

Voor intensievere printopdrachten waar een hogere
snelheid en verwerkingscapaciteit van belang zijn, zijn de
mid-range printers van Toshiba de juiste keuze. Robuust
en toch compact ; betrouwbaar en krachtig: met deze
printers zijn topprestaties gegarandeerd.

•• Industriële printers

Voor veeleisende prints, een hoge productiecapaciteit,
een buitengewone printsnelheid en een goede
printkwaliteit zijn de printers uit de industriële
printerreeks van Toshiba een prima keuze. Ze kunnen
voor de meest uiteenlopende en hoogtechnologische
toepassingen worden ingezet.

Zoveel eigenschappen in
één toestel
Toshiba ontwerpt, ontwikkelt en produceert enkel printers
die uitvoerig zijn getest en uitmunten op vele vlakken:
Bij Toshiba staat kwaliteit voorop. Het legt de
basis waarop je verder kan bouwen. Met een
carry-in garantie van 1 jaar en één druk op de
knop, kan je zonder zorgen aan de slag.

De toestellen kan je altijd connecteren. De
meest gangbare interfaces zijn standaard
voorzien. Optioneel zijn er heel wat
uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar.

Toshiba staat garant voor sterke, degelijke en
rubuuste printers waarop je jaren kan
vertrouwen. Dankzij Toshiba liggen je
activiteiten nooit stil.

Wat ook je toepassing is, je Toshiba-printer
spreekt je taal. Het beschikbare en uitgebreide
aanbod van printtalen & emulaties zorgt ervoor
dat je toestel gemakkelijk te integreren is.

De toestellen zijn doordacht ontworpen en
gemakkelijk in gebruik. De operator krijgt via
het gebruikersscherm en/of de
waarschuwingslampjes de nodige instructies.

Doordat je met lange linten (tot 800 m) of
kernloze media kan werken verminderen de
productiestilstanden en hebben de toestellen
een grote autonomie.

De Toshiba barcodeprinters halen ongeziene
printsnelheden. Hoge snelheid betekent hoge
productiviteit en capaciteit en dit zonder in te
boeten op kwaliteit.

Met etiketten in vele kwaliteiten en maten,
polsbandjes, zelfs RFID-tags die tijdens het
printen geprogrammeerd kunnen worden, heb
je een zee aan mogelijkheden.

De degelijke toestellen en onderdelen gaan
niet snel stuk en vereisen een minimum aan
onderhoud. Het levert een interessant
kostenplaatje op.

Toshiba heeft een hart voor het milieu en de
maatschappij en stelt alles in het werk om
duurzame producten te produceren en
verantwoord te ondernemen.

Met de beste platformen en de nieuwste
technologie heeft de beheerder steeds de
krachtigste tools in handen om de toestellen
aan te sturen en te beheren.

Wanneer de toestellen in stand-by zijn, is het
stroomverbruik erg laag. Een mooie extra
besparing voor jou én de natuur.

Overal ter wereld
doen allerhande
professionele sectoren
beroep op Toshiba
barcodeprinters omwille
van hun opmerkelijke
veelzijdigheid,
betrouwbaarheid en
gebruiksgemak.

Zoveel mogelijkheden
met één toestel
Een waardevolle investering
Een betrouwbaar toestel is heel veel waard. Door extra
mogelijkheden, of opties en accessoires toe te voegen,
kan je van een ongeziene flexibiliteit genieten en zonder
omkijken printopdrachten uitvoeren.

Snij- en afpelmodules
Snel en efficiënt werken, daar draait het bij deze 2 modules
om. Met Toshiba's rotary cutter snij je razendsnel labels
zonder het printproces of de mediatoevoer te onderbreken.
Ook labels van een dikkere kwaliteit kunnen zonder
probleem verwerkt worden. Via de 'peel-off'-module wordt
het label van het rugpapier losgemaakt, waardoor de
operator het label gemakkelijk kan nemen.
Verificatiesystemen
De leesbaarheid en/of kwaliteit van een barcode verifiëren
kan door een B-EX industriële printer te voorzien van een
TScan of TCheck visionsysteem. Zo vermijd je dat niet
leesbare labels of etiketten die niet voldoen aan een
bepaalde norm in de distributieflow terecht komen.
Unwinders en rewinders
Met een uitgebreid assortiment unwinders en rewinders
heb je de mogelijkheid om met grote mediarollen te werken
en/of geprinte etiketten terug op rol te wikkelen, klaar voor
verdere verwerking.

Print & apply systeem
Labels printen en aanbrengen in één run kan dankzij het
compacte APLEX4 print & apply-systeem dat in combinatie
met een Toshiba B-EX industriële printer kan ingezet worden.
Een eenvoudig integreerbaar, betrouwbaar en
gebruiksvriendelijk systeem, geschikt voor iedere
productielijn.

Kwaliteitsvolle printkoppen
Toshiba garandeert een lange levensduur van haar
printkoppen. Bij het verstrijken van de levenstermijn of bij
een eventueel defect van de printkop, kan een operator deze
gemakkelijk zelf wisselen door de instructies op het
gebruikersscherm te volgen. Hiermee worden technische
interventies en/of uitvaltijd van printers vermeden.
Door automatische resolutiedetectie is het bij alle printers
mogelijk om te wisselen tussen een 203 en 305 dpi printkop,
afhankelijk van de toepassing.

Unieke
Toshiba-technologie
Het neusje van de zalm
Toshiba biedt je nog meer! Door gepatenteerde technologie
krijg je bij Toshiba een toestel in handen met bijzondere
mogelijkheden en eigenschappen. Uitzonderlijk én uniek in
de wereld van barcodeprinting.

Lintspaarfunctie
Toshiba's 'ribbon save'-technologie zorgt bij voorbedrukte
labels of labels met een niet te printen zone dat de printkop
omhoog getild wordt, de lintmotoren stilgezet worden en
het lintverbruik stopt wanneer er niet geprint moet worden.
Het levert mooie besparingen op doordat je geen inktlint
verspilt en de slijtage van de printkop beperkt.

Anti-lintkreukfunctie
2 afzonderlijke lintmotoren zorgen voor een dubbele
lintmotorcontrole waardoor je inktlint steeds een gelijke en
juiste spanning heeft. Hierdoor ontstaan geen vervelende
lintkreuken die bijvoorbeeld diagonale witte lijnen
veroorzaken in je label of onleesbare barcodes.
Near edge-technologie
Door een 45° hoekopstelling van de printkop tegenover het
inktlint, wordt dankzij deze technologie het contact tussen
'kop & lint' tot een minimum beperkt. Het levert tal van
voordelen op: je hebt minder slijtage van de printkop, je kan
sneller printen en je produceert consistente prints. De
technologie maakt gebruik van een vlottende printkop.
Hierdoor past de printer zich automatisch aan de dikte van
het etiket aan en moet de druk van de printkop nooit
bijgesteld worden.
Centrale media-uitlijning
Door gebruik te maken van een centraal printmechanisme is
de druk van de printkop op het label overal gelijk. Hierdoor
vermijd je een scheve doorvoer van labels, eventuele
lintkreuken en krijg je een consistente printkwaliteit.

Links: label met witruimte en lint geprint met printer zonder lintspaarfunctie
Rechts: label met witruimte en lint geprint met printer met lintspaarfunctie

Built-in safety
De toestellen gaan vooraan, achteraan, zijdelings of
bovenaan open. Een uniek sluitmechanisme zorgt ervoor dat
de klep nooit dichtvalt, maar door een veer zachtjes sluit.
Veilig én handig!

Slimme en hoogtechnologische printtoepassingen

Dankzij Toshiba's toptechnologie en slimme printoplossingen krijg je niet alleen onvoorstelbaar veel mogelijkheden, maar
ook ongeziene troeven in handen. Zet een stap in de toekomst en neem een voorsprong op de wereld.

TECHNOLOGY

RFID-technologie

Met de Toshiba printers uit de BA400 en B-EX-serie
is het mogelijk om tijdens het labelprinten ook een
geïntegreerde RFID-chip te programmeren. Dankzij de
AGC technologie (Automatic Gain Control) kan Toshiba
100 % leesbaarheid van de geprogrammeerde RFID-labels
garanderen. Toshiba beschikt naast de printers ook over
de nodige kennis en BarTender-software.

Tweezijdige printtechnologie

Met de DB-EA4D-printer kan je dankzij de unieke
2ST-technologie met 2 thermische printkoppen gelijktijdig en
rechtstreeks op de voor- en achterzijde van een etiket printen.
Zo kan er bijvoorbeeld een pakbon met een verzendlabel
gecombineerd worden in één printopdracht. Hierdoor verspil
je geen rugpapier en produceer je geen afval. Toshiba biedt
hiervoor ook de nodige software-oplossingen aan.

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 know-how
en ervaring in printtechnologie stellen Toshiba in staat om
bedrijven te helpen hun communicatie maximaal op punt te
zetten.
Together Information is Toshiba’s slogan die deze visie
krachtig samenvat.

Wat kunnen we
betekenen voor jou
De know-how, ervaring en de wil om de beste printoplossing
aan te bieden maakt het Toshiba barcodeteam een unieke
speler in de markt.
De enthousiaste en gespecialiseerde Toshiba-medewerkers
helpen je graag om jouw workflows en informatiestromen te
optimaliseren en te automatiseren. Dit kan zeker met de
stabiele, moderne en toekomstbestendige Toshibaoplossingen en -technologie gerealiseerd worden.
Toshiba werkt graag een project uit op jouw maat en kan je
hierbij niet alleen de hardware aanbieden, maar ook de
oplossing, de support, de software en de consumables. Dit
maakt van Toshiba 'your one stop solution provider'.

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

Welkom in de wereld van Toshiba!
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