
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Impressora fiscal  
Bematech MP-4000 TH FI 
 
 
A Bematech MP-4000 TH FI é impressora fiscal 
desenvolvida para estabelecimentos com alto volume de 
vendas e tem capacidade de imprimir textos e gráficos a 
250 mm/s, acelerando o processo de impressão de 
Leituras X e reduções Z. Conheça a MP-4000 TH FI.  
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MP-4000 TH FI
IMPRESSORAS FISCAIS

Sobre o equipamento:
A MP-4000 TH FI foi projetada para varejos que exigem um design moderno, mas não 
podem dispensar o alto desempenho de seu equipamento fiscal. Essa impressora 
oferece as maiores capacidades de armazenamento de dados fiscais do mercado, 
garantindo muito mais autonomia e longevidade para o equipamento.

Onde deve ser utilizado?
Em estabelecimentos que precisam de maior desempenho e autonomia.

Principais características:
• Exclusiva base fiscal modular 
• Imprime relatórios, DAVs e RZ a 250 mm/s 
• MFD removível de 1GB 
• Sistema de recuperação de guilhotina 
• DLLs mais utilizadas, inclusive para Sintegra 
• Maior capacidade de armazenamento de bobina: 102 mm 
• Convênio ICMS 85/01 
• Primeira lacração inclusa 
• 12 meses de garantia
• Conectividade wireless GPRS – opcional

Benefícios:
• A memória fiscal suporta nove anos de operação 
• Toda a parte fiscal pode ser removida, sem precisar romper o lacre 
• Maior facilidade na troca da bobina 
• Alta produtividade 
• Controla a necessidade de troca do parque, verificando o tempo de vida útil através  
    de documentos impressos com a Leitura X

	 EQUIPAMENTOS

Proteja seu investimento!
A MP-4000 TH FI é primeira impressora fiscal 

que atende aos requisitos de conectividade 

da nova legislação fiscal.

Permite instalação de modem GPRS interno.

Acesse o site www.bematech.com.br 
ou ligue 0800 708 3632.
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