
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impressora Fiscal  
Bematech MP-2100 TH 
 
 

 
A velocidade de impressão é e 80 mm/s e possui uma 
porta USB e duas Seriais RS-232, uma delas reservada 
para comunicação com o fisco. Econômica, é capaz de 
imprimir em apenas uma linha a descrição do produto e o 
preço, que pode significar uma economia de até 40% de 
papel. Conheça a MP-2100 TH. 

 
 
 

www.bztech.com.br 

https://www.bztech.com.br/bematech/impressora-fiscal-mp2100
https://www.bztech.com.br/bematech/impressora-fiscal-mp2100
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MP-2100 TH FI
IMPRESSORA FISCAL

Em mais de 100.000 PDVs 
brasileiros, de acordo com o 
Convênio ICMS 85/01.

Fit Integra Fiscal + MP-2100 TH FI + Customer Display
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SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO

RC5500 + Gaveta + Bematef + MP 2100 TH FI 
+ Monitor LCD 

Conheça também 
os softwares

Smart Practico
e o Pharmacy.

MP-2100 TH FI: a impressora fiscal 
mais vendida do Brasil.

ECONOMIA
GESTÃO

COMPATIBILIDADE
SUPORTE

A ECF MAIS

VENDIDA



• ECONOMIA: A partir da econômica tecnologia de impressão 
térmica, a MP-2100 TH FI atende a todas as exigências fiscais 
da atual legislação (Convênio ICMS 85/01) imprimindo até 18X 
mais rápido que as impressoras matriciais. Além de imprimir 
em apenas uma linha a descrição do produto e seu preço 
economizando até 40% de papel, todos os registros de venda 
são armazenados na MFD, proporcionando economia com o 
armazenamento de segunda via e a recuperação de cada 
cupom fiscal através de imagem de maneira segura e rápida.

 • GESTÃO: Facilite o processo de gestão de seu atendimento e 
vendas ao imprimir código de barras, boletos e promoções no 
campo de mensagens promocionais.

 • COMPATIBILIDADE: Além de disponibilizar DLLs que facilitam 
a geração dos dados requeridos pela CAT-52, mais de 1000 

» MAIS VANTAGENS

softwares são homologados com a MP-2100 TH FI, 
impressora térmica mais vendida no mercado 
brasileiro.

 • SUPORTE: Conte com o eficiente atendimento de 
mais de 400 assistências técnicas certificadas. 
Obtenha informações a partir do contato com 10 
filiais de vendas distribuídas pelo território nacional, 
serviço de atendimento telefônico gratuito ao 
usuário, desenvolvedor de software e assistências 
técnicas. Utilize as ferramentas para 
desenvolvimento de aplicativos comerciais como o 
como o exclusivo emulador e outras DLLs disponíveis 
em nosso site: www.bematech.com.br.
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Características de Impressão

Características operacionais

Confiabilidade

Características Físicas

Alimentação

Bobina de Papel

Comunicação

Softwares e Drivers

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acessórios

Método de Impressão: Direta por linha de pontos térmicos
Velocidade de Impressão: até 80mm/s ou ~ 27 lps
Densidade de impressão: 8 pontos/mm (203 dpi x 203 dpi)
Conjunto de caracteres: CODE 437, CODE 850, CODE 858 e CODE 860
MFD: Capacidade de 128 MBytes
Padrões de Código de Barras : EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODEBAR, 
UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, PLESSEY, PDF-417
Corte de Papel: Guilhotina de corte total e parcial (default parcial)
Painel operador: Teclas SELEÇÃO e CONFIRMA e Leds indicadores LIGADO, EM LINHA e PAPEL
Sensores: Fim de Papel, Pouco Papel, Tampa Aberta (Head up),Temperatura da Cabeça de Impressão

Interfaces: ON BOARD: 2 Seriais RS-232C DB-9 (físico e usuário) e 1 USB device.
Acionamento de gaveta: RJ-11 (sensor de gaveta - 24 VDC)
Buffer de recepção: 1 Kb

Vida útil da Cabeça de impressão: > 80 km
Vida útil do Mecanismo de impressão: 80 km
Vida útil da Guilhotina (MCBF): 1,2 milhões de cortes

Tipo de Papel: Bobina de papel térmico 1 via
Largura do papel: 79 a 80 mm
Diâmetro: 65 mm
Espessura: 57~75 micrometro (µm)

Fonte externa: 95 a 240 Vac @ 50 a 60 Hz, 1,6A 

Dimensões (A x L x P): 132 x 152 x 196 mm
Peso: 1,4 kg
Cor: Preta e Bege

Composição da embalagem: Fonte de alimentação, Cabo de Alimentação AC, Guia de Referência, Bobina de 
Papel, Cabo de Comunicação Serial

Compatibilidade (Consulte nossa Programa de Relacionamento): Windows 95/ 98/ NT/ 2000TM/ XPTM/ CE, Linux e 
MS DOS + Software aplicativo de configuração e gerenciamento remotos

Número de parceiros, softwares homologados e ECFs vendidas sujeitos a alteração sem prévio aviso | UTILIZE AS BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO BEMATECH E GARANTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

Conheça as novas funcionalidades como a 

utilização da interface USB para comunicação 

entre a ECF e seu aplicativo fiscal para PDV.

SUPER
GARANTIA

ADQUIRA JÁ! 
Procure a revenda mais próxima




