
•  Voordelig en milieubewust 
dubbelzijdig printen

•   Innovatieve, betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke technologie

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

Datasheet

DB-EA4D
MID-RANGE PRINTER



TOEPASSINGEN

Een innovatieve en milieubewuste printoplossing 
Dankzij de 2ST-technologie met twee thermische printkoppen 
wordt gelijktijdig op beide zijden van de labels geprint. Dit 
maakt het mogelijk om hetzelfde label voor twee doeleinden te 
gebruiken. Hierdoor wordt verspilling van papier en labels 
geminimaliseerd en de productie van afval verminderd. Kortom, 
de DB-EA4D is een milieuvriendelijke en innovatieve keuze.

Gebruiksvriendelijk
Het intuïtieve LCD-display is overzichtelijk en voorzien van 
verlichting. Dankzij de auto-feed functie wordt het papier snel 
en probleemloos doorgevoerd. 

Eenvoudige integratie en connectiviteit 
De DB-EA4D maakt gebruik van Windows drivers en is geschikt 
voor de meest gangbare printertalen. Op deze manier kunnen 
de printers eenvoudig geïntegreerd worden in uw bestaande 
IT-systemen.

Labelontwerp 
Met de standaard meegeleverde BarTender software is het zeer 
eenvoudig om een eigen label te ontwerpen, conform de 
vereisten van de organisatie.

Deze duplex printer is niet alleen een kostenefficiënte en 
innovatieve keuze, het ondersteunt ook een milieubewuste 
manier van printen zonder concessies te doen op 
functionaliteit en prestatie. De DB-EA4D is de juiste oplossing 
voor veel toepassingen in bijvoorbeeld de volgende sectoren: 
 
• Transport, logistiek & magazijnbeheer 
 
• Productie & industrie 
 
• Retail 
 
• Post- en koerierdiensten

VEELZIJDIGE 
OPLOSSING

DB-EA4D

Belangrijkste voordelen

 • Milieubewust en voordelig printen

 • Innovatief en functioneel 

 • Gelijktijdig op beide zijden printen

 • Eenvoudige integratie met 
bestaande systemen

 • Inclusief BarTender labelsoftware



Afdrukken op beide zijden van het papier 
of label met de dubbele printkop. 

Slechts één handeling nodig voor 
een snel en compleet resultaat.

SPECIFICATIES

Algemeen

Technologie Direct thermisch

Printkoppen Flathead (2 stuks)

Afmetingen (b x d x h) 240 x 226 x 237 mm (zonder papierrolhouder)

Gewicht 7,5 kg

Gebruikersscherm en 
toetsen

LCD (2 lijnen, 16 karakters), 2 x LED, 3 toetsen

Temperatuur en 
vochtigheid omgeving

0 ot 40 °C / 25 tot 85 % niet-condenserende 
relatieve luchtvochtigheid 

Netspanning 220 V, 50/60 Hz 

Media

Uitlijning Gecentreerd

Papierbreedte 58 tot 130 mm

Mediadikte 0,06 mm tot 0,22 mm

Binnendiameter mediarol 38 mm, 42 mm of 76,2 mm

Buitendiameter mediarol 203,2 mm

Mediatype Rol, kettingpapier, losse bladen

Print

Resolutie 203 dpi 

Printsnelheid (max.) 152,4 mm/seconde

Printbreedte (max.) 104 mm

Printlengte (max.) 554 mm

Barcodes Graphics device interface support

2D Codes Graphics device interface support

Fonts Graphics device interface support

Opties Papierrolhouder, cutter

Software & connectiviteit
Gebruikersinterface LAN, USB, parallel 

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

Labelsoftware BarTender UltraLite

Printertalen Graphics device interface support



DB-EA4D

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. 

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. 

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


