
  
 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS ESCPECIAIS.   
 

- Alta velocidade de impressão de 300 mm/s 

- Interface: Serial + USB + Ethernet 

- Interface de rede de 100 MB torna a conexão e impressão *mais rápida. 

- Evita a impressão incorreta de recibo 

- Alta velocidade serial, 66% mais rápida 

- Suporte para impressão de código de barras 2D. 

- Reinicia a impressão automaticamente após a desconectar 

- Buffer de dados, pode receber novas tarefas quando a impressão está em andamento 

- Baixo consumo de energia e baixo custo de operação 

- Instalação da bobina de papel mediante simples abertura da sua tampa, não sendo necessária a passagem do papel pelo interior do Dispositivo de Impressão 

para que a operação seja realizada 

- Corte do Papel: controlável por software, por guilhotina com método de corte no padrão scissors cut, vida útil 500 mil cortes. Permite o corte manual por 

meio de serrilha do próprio equipamento. 

 

 

ESPECIFICAÇÂO TÉCNICA 
 

- Padrão: gráfico, com sistema de impressão por linha de pontos térmicos; 

- Vida útil: acima de 100 KM; 

- Colunas: 48 colunas em modo normal; 

- Velocidade: 300 mm/s; 

- Buffer: 4 KB; 

- Fontes: todos os caracteres Codepage 850 e 437; 

- Resolução: 180 dpi; 

- Dimensão da Bobina de Papel: 80mm de diâmetro e 80mm de largura 

- Interface: USB, USB+Serial, USB+Serial +Ethernet , Bluetooth/WIFI (optional) 

- Fonte de Alimentação: AC 100V/240V, 50～60Hz, Saída DC 24V/2.5ADC 

- Emulação: Emula e aceita todos os comandos que, porventura, venham a ser solicitados pelo Banco; 

- Consumível: bobinas de papel termossensível; 

- Imagem: Possui garantia de legibilidade dos dados impressos por 5 (cinco) anos; 

- Equipamento possui nível máximo de ruído de 65 dB. 

- Dimensões: 18,6 x 14,5 x 13,6 cm 

- Peso: 1,35kg 
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