Impressoras

Impressora Térmica PR 3000
Impressora térmica não fiscal
A PR 3000 é uma impressora não fiscal com impressão térmica
destinada à automação comercial e bancária.
A impressora térmica PR 3000 dispoe de um buffer interno com
capacidade mínima de 4kb para recepção de dados, capacidade
de impressão de logotipos, imagens, código QR-Code e a geração
de um documento detalhado de todos os comandos recebidos pela
porta da impressora. Possui também um sistema facilitado de troca
de bobina, dispensando o encaixe do papel em fendas de passagem.
A PR 3000 é extremamente silenciosa, com um ruído, no máximo,
de 50dB e sua fonte de alimentação trabalha automaticamente nas
voltagens de 100 à 220 V à 60Hz.
O equipamento é comercializado em três padrões: USB, Serial e
Ethernet e acompanha os cabos USB e Serial.
Principais características:
•
•
•
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Baixo custo operacional, economia e robustez;
Maior velocidade do mercado: 300 mm/s;
Assistência técnica total em todo o Brasil.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
Peso
Dimensões
Alimentação
Alimentação Gaveta
Buffer
Vida útil da cabeça
térmica
Vida útil da guilhotina
Método de impressão
Densidade da impressão
Velocidade de impressão
Comunicação
Conjunto de comandos
compatíveis
Largura do papel
Largura da impressão
Espessura do papel
Caracteres
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Tipos de códigos de
barras

ESPECIFICAÇÕES
1,25 Kg
Altura: 127 mm
Comprimento: 181 mm
Largura: 139 mm
DC 24V 2A
DC 24V 1A
128 Kbytes
150 Km
1,5 milhões de cortes
Impressão térmica direta
576 pontos/linha
512 pontos/linha (203 dpi)
300 mm/s
Serial + USB + Ethernet
100M
ESC/POS
80 mm
72 mm
0,06 ~ 0,08 mm
Ampliada, negrito,
sublinhado, impressão de
gráficos
UPC-A, UPC-E, JAN13
(EAN13), JAN8 (EAN8),
CODE39, ITF, CODEBAR,
CODE128, CODE 93, QR
CODE

