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Impressora Print ID

Com seu design moderno e compacto, a impressora

térmica  Print  iD  é  perfeita  para  ser  utilizada  em

empresas dos mais variados tamanhos e setores de

atividade,  pois  garante  velocidade  e  alta  resolução

nas  impressões,  bem  como,  confiabilidade  nas

operações e durabilidade do produto.

A guilhotina integrada de alto desempenho facilita a

utilização da Print iD, aumentando sua produtividade e

reduzindo  desperdícios  de  papel.  Ainda,  permite  a

utilização de módulos Wi-Fi  e Bluetooth conectados

em sua porta USB e, para maior praticidade, dispensa

qualquer tipo de limpeza ou manutenção periódica.

Características:

Alta  velocidade  de  impressão: Velocidade  máxima  de

200mm/s

Método de Impressão: Impressão térmica direta

Alta qualidade de impressão: Cabeça de impressão de

alta densidade de 203 DPI (8 pontos/mm)

Alta resolução: 576 pontos (72mm)

Tipo de Papel: Bobina termossensível

Largura da bobina: 80mm ou 58mm (adaptador incluso)

Diâmetro máximo da bobina: 90mm

Buffer de recepção de dados: 32MB

Vida útil da cabeça de impressão: 100km

Fácil utilização: O mecanismo permite a fácil instalação da

bobina
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Guilhotina de alta confiabilidade:  Mecanismo rápido de

alta precisão e robustez

Livre  de manutenção: Nenhuma limpeza e manutenção

são necessárias

Sensor de pouco papel: Detecção configurável de fim de

bobina

Integração com gaveta de dinheiro: Conector RJ12 para

2 solenóides independentes de 24V

Formas de Pagamento

R$740,00  - Entrada/30/60 no cheque pré-datado

R$665,00  - À vista

3% de desconto na compra de 3 impressoras 

5% de desconto na compra de 5 impressoras 

Imagem meramente ilustrativa

Considerações

 Valores com impostos inclusos.

 Pagamento a prazo com cheque mediante aprovação de cadastro.

 Configurações, valores, prazos de entrega, características, sujeitos à confirmação na

data compra.



Por questão de segurança é necessário a utilização de algum dos itens a seguir:

*Nobreak – Um nobreak ou UPS (Fonte de 

Energia Ininterrupta, na sigla em inglês) é um 

condicionador que regula a voltagem e a pureza 

da energia que chega até os eletrônicos 

conectados a ele. Além disso, nobreak também é 

responsável por alimentar os dispositivos, em 

caso de queda de energia, através de uma 

bateria. 
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*Estabilizador - O estabilizador é um 

equipamento que tem a função de proteger 

aparelhos eletrônicos das variações de tensão 

que recebe da rede elétrica.
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 *Equipamento não está incluso no orçamento.


