
•  Toshiba BV400D namizni tiskalniki 
etiket z najnovejšim operacijskim 
sistemom srednjega razreda, ki 
vključuje najnaprednejšo Toshibino 
tehnologijo tiskanja etiket-nalepk. 

•  Prihaja z novo zmogljivo in razširljivo 
sistemsko arhitekturo. Serija BV400D 
varna naložba v prihodnost.

 •  S širokim naborom standardnih 
vmesnikov in opcijsko  Wi-Fi ali Bluetooth, 
se serija BV400D zlahka vključi tudi 
v najbolj zapletena IT okolja.

Podatkovni list

BV410D
BV420D
Namitni tiskalnik etiket



Gladka in izjemna oblika
Zasnovan z mislijo na uporabnika
Končna kompaktnost je bila glavno merilo oblikovanja, ki je 
privedlo do oblikovanja palete namiznih tiskalnikov etiket B400D, 
primernih za vsestranske aplikacije. S svojim majhnim odtisom in 
uzjemnim ohišjem so tiskalniki primerni za  trgovine, pisarne in 
delovne prostore, kjer je pomemben dizajn.

Enostavna uporabnost
Integrirani LCD zaslon ponuja jasne informacije in obvestila, ki jih 
poudari sprememba barve LED-diod. Uporabnik lahko spremeni 
glavne nastavitve neposredno na tiskalniku, medtem ko oddaljene 
povezave operaterja omogočajo popolno nastavitev tiskalnika od 
daleč.

Hitrost in učinkovitost
Številne funkcije zagotavljajo, da je namizni tiskalnik pripravljen za 
hitro in učinkovito tiskanje nalepk in potrdil s pritiskom na gumb. 
Produktivnost BV400D maksimirajo vodilne hitrosti tiskanja do 
7ips in napredni CPU, ki še hitreje obdeluje vaše podatke. Zaradi 
hitrega zagona je tiskalnik skoraj v trenutku pripravljen ob vklopu.

Zagotavljanje zanesljivosti za soočanje s prihodnjimi izzivi
Vsako podjetje je edinstveno. Zato Toshiba dan za dnem ponuja najbolj zanesljive rešitve za tiskanje, 
ki ustrezajo vsem vašim zahtevam glede označevanja. Tiskalniki črtne kode Toshiba nudijo 
povezljivost in rešitve za prilagajanje potrebam nenehno spreminjajočega se delovnega mesta.

Naši izdelki izpolnjujejo našo obljubo “Together Information”- naša zaveza l sodelovanju s strankami 
pri zagotavljanju prilagojenih, stroškovno učinkovitih rešitev, ki ustrezajo vašim razvijajočim se 
potrebam na delovnem mestu.

Močna kombinacija odličnega oblikovanja in napredne povezljivosti
Toshibin najnaprednejši namizni tiskalnik je sestavljen iz petih različnih modelov, vsi z majhnim 
odtisom, inteligentno zasnovo, ki prinaša preprostost in učinkovitost, ki uporabniško izkušnjo 
dvigne na naslednjo raven. Najnovejše funkcije povezljivosti omogočajo, da se ta tiskalnik integrira v 
različna omrežja in po zaslugi emulacij tiskalnega jezika v skoraj vsak scenarij tiskanja. Robustnost 
tiskalnika ponuja visoko kakovost tiskanja in zmogljivost, ki je v primerjavi z večino tiskalnikov 
srednjega razreda.

Za vedno spreminjajoče se delovno mesto

BV400D serija

Model, ki ustreza vsem potrebam
Z modeli, ki so na voljo v različicah 203 in 300 dpi in v črni ali beli 
barvi, serija BV400D ustreza skoraj vsakemu operativnemu okolju. 
Z različico “linerless - neskončna etiketa”, ki tiskalniku omogoča 
tiskanje na samolepilne etikete brez podložnega papirja, kar 
zmanjšuje količino odpadkov ter zagotavlja varno in čisto delovno 
okolje.

Operacijski sistem, pripravljen za prihodnost
Preoblikovana platforma OS podpira emulacijo več tiskalnih jezikov, 
kar omogoča preprosto integracijo v zapletena IT okolja. (tift)Ta 
platforma ne dodaja le zmogljivosti, temveč povečuje povezljivost in 
prilagodljivost BV400D, da sledi zahtevam nenehno spreminjajočega 
se delovnega mesta.

Zagotavljanje zanesljivosti za soočanje s prihodnjimi izzivi
Znana zanesljivost tiskalnikov BV400D, zasnovana za najtežja 
prodajna okolja, odpravlja čas izpada. Z izbirnimi vgrajenimi 
adapterji za izmenični tok so namizni tiskalniki Toshiba popolnoma 
primerni in zagotavljajo varno delovno mesto.

Ključni poudarki
 ∙ Vodilni v svojem razredu na trgu z 7 ips
 ∙ Kompaktna in elegantna oblika z majhnim odtisom
 ∙ Zasnovan, razvit in sestavljen v Toshiba korporaciji
 ∙ Intuitivna in enostavna uporaba
 ∙ Podprti tiskalniški jeziki: ZPL II, DPL, SBPL
 ∙ Ogromna zmogljivost in funkcionalnost ob resnično 

nizkih skupnih stroških lastništva (TCO)



Specifikacije

Splošno
Način tiskanja Direktni prenos

iskalna glava Flat head

Dimenzije (Š x G x V) GS02/TS02 
174 x 218 x 173 mm

GL02 
174 x 288 x 173 mm

Teža GS02/TS02 
2.0 kg

GL02 
2.6 kg

Spomin 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM)

ODelovna temperatura / 
Vlažnost

GS02/TS02 
5°-40°C (41°-104°F) /  
25-85% brez kondenzacije  
relativna vlažnost (RH)

GL02 
5°-35°C (41°-95°F) /  
25-85% brez kondenzacije  
relativna vlažnost (RH)

Temperatura skladiščenja 
/ Vlažnost

-20°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% brez kondenzacije  
relativna vlažnost (RH)

Napajanje AC 100-240 V, 50/60 Hz

Medij
Poravnava Sredinjska

Podprta širina nalepk GS02/TS02 
25.4-118 mm

GL02 
32-102 mm

Debelina nalepk 0.06-0.19 mm

Notranji premer jedra medija GS02/TS02 
25.4, 38.1, 42, 76.2 mm

GL02 
38.1 mm

Zunanji premer jedra medija
Standardno
Opcijsko

GS02/TS02
Max. 127 mm
Max. 214 mm

GL02
Max. 107 mm

Format medija Rola, fanfold

Programska oprema in povezovanje
Tiskalnišji jezik TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)

Emulacija ZPL II, DPL, SBPL

Tiskalniški gonilnik Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, 
Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2

SDK iOS, Android

Vmesniki USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6),  
WLAN 802.11a/b/g/n (dual band for 2.4 GHz/5 GHz)1)2), 
Bluetooth V2.1 EDR with MFi certified1)2), serial port1)

Programska oprema BarTender UltraLite (co-packed) - tift

Tiskanje
Senzor GS02/TS02 

Reflective, transmissive
GL02 
Reflective

Največja hitrost tiskanja GS02/GL02 
7 ips (177.8 mm/s)

TS02 
5 ips (127 mm/s)

Največja širina tiskanjah GS02/TS02 
108 mm/105.7 mm

GL02 
99 mm

Največja dolžina tiskanja
Serija
Cut
Peel-off

8-997 mm
19.4-993 mm1)

23.4-150.4 mm1)

Linearne črtne
kode

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, 
NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 
of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, 
GS1 DataBar, USPS Intelligent Mail Barcode

2D kode Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code,
Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code

Fonti Bitmap font, outline font, price font, optional TTF, 
writable characters 

1) Opcija
2) Razpoložljivost se razlikuje od države do države

Opcije
BV410D-GS02/TS02 & 
BV420D-GS02/TS02

Celoten rezalnika, delni rezalnik, peel-off, serial interface 
board, wireless LAN module, Bluetooth module, AC 
adapter cover, external media stand

ModelI
Belo ohišje
Ločljivost
Uporabniški vmesnik

BV410D-GS02
203 dpi (8 dots/mm)
2x LED, 3x tipka, z LCD

BV410D-TS02
300 dpi (11.8 dots/mm)
2x LED, 3x tipke, zLCD

Črno ohišje
Ločljivost
Uporabniški vmesnik

BV420D-GS02
203 dpi (8 dots/mm)
3x LED, 2x tipki

BV420D-TS02
300 dpi (11.8 dots/mm)
3x LED, 2x tipki

Črno ohišje linerless cutter 
Ločljivost
Uporabniški vmesnik
Rezalnik

BV420D-GL02
203 dpi (8 dots/mm)
3x LED, 2x tipki
Vgrajen linerless cutter



BV400D serija

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena oz. nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovne znamke in/ali 
registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane. Nenehno si prizadevamo našim 
partnerjem zagotoviti najaktualnejše podatke. Tehnične zahteve za nekatere modele se lahko v času izdelave in izdaje te dokumentacije spremenijo. 
Avtorske pravice ©2021 Toshiba Tec. BR_BV400D_IDD_20210117

O Toshiba Tec

Toshiba Tec Corporation je del skupine Toshiba, ki deluje v 
različnih visokotehnoloških industrijskih sektorjih. Toshiba 
Tec Corporation je vodilni ponudnik izdelkov informacijske 
tehnologije s številnimi aplikacijami v industriji, logistiki, 
trgovini, zdravstvu in storitvah. 

Toshiba Tec Corporation s sedežem na Japonskem in več kot 
80 hčerinskimi družbami po vsem svetu pomaga 
organizacijam spremeniti način ustvarjanja, snemanja, 
skupne rabe, upravljanja in prikazovanja informacij. Toshiba 
Tec Germany Imaging Systems GmbH je del globalno delujoče 
korporacije Toshiba Tec. 

Paleta izdelkov vključuje tiskalnike nalepk za črtne kode in 
večnamenske sisteme (multifunkcijke tiskalnike, tiskalnike, 
kopirne aparate) ter učinkovite programske rešitve za 
upravljanje dokumentov. Inovativne rešitve za digitalno 
označevanje in tiskalniki nalepk s široko paleto aplikacij v 
industriji, logistiki, zdravstvu in storitvenem sektorju 
zaokrožujejo paleto izdelkov. 

Sedež podjetja Toshiba Tee Germany Imaging Systems GmbH 
je v Neussu v Nemčiji, kjer se vodijo in usklajujejo evropske 
poslovne dejavnosti.

Together Information je Toshibina vizija o tem, kako naj bi ljudje in 
organizacije ustvarjali, zapisovali, delili, urejali in prikazovali zamisli in 
podatke.

Temelji na našem prepričanju, da so najuspešnejše organizacije tiste, 
pri katerih je posredovanje informacij najučinkovitejše.  
 
To omogočimo s celostnim portfeljem posebnih industrijskih rešitev, ki 
vse odsevajo Toshibino zavezanost bodočnosti našega planeta.

O podjetju TIFT

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne 
tiskalniške rešitve. Preko celovite ponudbe izdelkov vodilnih 
svetovnih proizvajalcev in kakovostnih inženirskih in 
vzdrževalnih storitev kupcem zagotavljamo tiskalniške rešitve, 
ki so povsem prilagojene poslovnim procesom. 
 
Na tak način v podjetju Tift strankam omogočamo visoko 
produktivnost na vseh ravneh poslovanja ob optimalni 
kakovosti izpisov, nizkih stroških ter najmanjših možnih 
okoljskih obremenitvah. 
 
Sistem e-CONCEPT daje odgovore na najpogostejše izzive, s 
katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in 
kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik v 
smeri fokusiranja na osnovni posel. 
 
S pomočjo sistema e-CONCEPT optimizirajte, upravljajte in 
nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov 
poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske porabe.

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana
T: 01 600 10 20, M: 031 665 144, 
E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

Za več informacij se obrnite na nas:

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:


