
Datasheet

B-EP2
B-EP4
MOBIELE PRINTERS

• Draadloos en mobiel thermisch printen

• Compacte en stijlvolle 
 draagbare printers

• Geheel CO2-neutraal printen dankzij   
 het CO2-neutraal programma



TOEPASSINGEN

Gebruiksvriendelijk en snel 
Deze compacte mobiele printers zijn licht en eenvoudig in 
gebruik. Het LCD-scherm is duidelijk verlicht en de functies zijn 
praktisch weergegeven, waardoor u altijd een compleet 
overzicht heeft. Daarnaast worden foutmeldingen met een 
geluidsignaal aangegeven. Door de geavanceerde 32-bit RISC 
processor hebben de B-EP printers een hoge afdruksnelheid 
tot vier inch per seconde. Met de peel-off module kunnen de 
labels direct op de gewenste plaats geplakt worden. Een 
nieuwe papier- of etikettenrol is eenvoudig met één hand te 
plaatsen. Door de hoge capaciteit van de beschikbare rollen is 
de downtime van de printer minimaal. 

Duurzaam en robuust 
Met de speciaal ontwikkelde rubberen verstevigingshoeken 
worden de printers goed beschermd. De test met een val van 
1,8 meter op beton heeft de B-EP-serie glansrijk doorstaan. 
Ook de externe poorten zijn voorzien van bescherming en met 
de optionele draagtas (conform IP54 standaard) zijn de printers 
zelfs bestand tegen stof of water.

Eenvoudige integratie 
De B-EP-serie maakt eenvoudig verbinding via WLAN of 
Bluetooth. Daarnaast is integratie met bestaande PC’s en 
netwerkomgevingen snel in te regelen. De printers zijn geschikt 
voor gebruik in combinatie met diverse programmeertalen. 
Hierdoor is een koppeling met andere randapparatuur zoals 
weegschalen en scanners ook mogelijk. De B-EP printers zijn 
uniek in het ondersteunen van ESC/POS talen.

De mobiele B-EP2 en B-EP4 printers zijn veelzijdig en voor 
diverse toepassingen in verschillende sectoren inzetbaar. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Transport, logistiek en magazijnbeheer 

• Gezondheidszorg 

• Retail

• Overheid & openbare dienstverlening

• Horeca & evenementen

ROBUUST, MOBIEL & 
DUURZAAM

B-EP2/B-EP4

Belangrijkste voordelen

 • Hoge printsnelheid 

 • Labels direct verwerken met 
de peel-off module

 • Compact, robuust en modern design

 • Bedieningspaneel met duidelijk  
LCD-scherm

 • Flexibele aansluitmogelijkheden 
(USB, Bluetooth en WLAN)

 • Eenvoudige integratie met 
bestaande systemen



SPECIFICATIES

Algemeen

Technologie Thermisch direct

Printkop Flathead

Afmetingen (b x d x h) B-EP2DL: 121 x 88 x 65 mm
B-EP4DL: 145 x 150 x 77 mm

Gewicht B-EP2DL: 480 g
B-EP4DL: 860 g

IP Rating IP54 met optionele draagtas

Gebruikersscherm & 
toetsen

LCD-scherm, 16 karakters x 2 lijnen - 2 x LED 
(groen, oranje, rood), 3 toetsen: power, feed & 
pause

Temperatuur & 
vochtigheid omgeving

Serieel-model: -15 ºC tot 50 ºC 
Bluetooth-model: -5 ºC tot 50 ºC 
WLAN-model: 0 ºC tot 50 ºC
(LCD werkt bij 0 °C tot 50 °C)
10 tot 90 % niet condenserende relatieve 
luchtvochtigheid

Batterij B-EP2DL: Lithium ion 7.4V, 2600 mAh
B-EP4DL: Lithium ion 14.8V, 2600 mAh

Geheugen 8 MB ROM & 16 MB RAM

Media

Uitlijning Gecentreerd

Papierbreedte B-EP2DL: 26 mm tot 58 mm
B-EP4DL: 50 mm tot 115 mm

Binnendiameter mediarol B-EP2DL: Kernloos of 12 mm
B-EP4DL: Kernloos of 18 mm

Buitendiameter mediarol B-EP2DL: 60 mm
B-EP4DL: 67 mm

Software & connectiviteit
Gebruikersinterface Serieel, USB, Bluetooth, WLAN

Printerdrivers Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),  
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
OPOS, JPOS

Labelsoftware BarTender UltraLite

Printertalen TPCL, Label, ESC/POS, BCI (function)

Emulatie ZPL, CPCL

Print

Resolutie 203 dpi 

Printsnelheid (max.) 105 mm/seconde

Printbreedte (max.) B-EP2DL: 48 mm
B-EP4DL: 104 mm

Printlengte (max.) Tag of label in batch mode: 995 mm
Label in strip mode: 60 mm

Barcodes UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,  
EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Postnet, 
RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessey

2D codes Data Matrix, PDF417, Maxi Code, QR Code, 
Micro PDF417

Fonts Bitmap font, Outline font, Price font, Writable 
characters

Opties Reservebatterij, enkelvoudige of zesvoudige 
lader (zonder laadkabel), AC-adapter (zonder 
laadkabel), DC-adapter (incl. laadkabel), 
laadkabel, schouderriem, draagtas, montagekit 
voor voertuig

Uitsluitend voor B-EP2 12 volt adapter

Uitsluitend voor B-EP4 Linerless label kit



Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal 
documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en 
onderhouden innovatieve multifunctionele print- en 
communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod 
vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze 
oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al 
decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al 
onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba 
Tec Corporation. 

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier 
van informatietechnologie, opererend in verschillende 
sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke 
dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor 
in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba 
Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, 
opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van 
informatie. 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS 
Duwboot 31 
3991 CD Houten 
NEDERLAND

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600
 
E-mail 
info@toshibatec.nl
 
Website
www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba’s visie over hoe mensen en organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een 
manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de 
kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties 
hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit 
mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke 
oplossingen, die allemaal Toshiba’s inzet voor de toekomst van de planeet 
weerspiegelen. 

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of 
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om de 
laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie 
veranderen.  Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld.  
Copyright © 2019 TOSHIBA TEC. 
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