
 

 
 
 
 
 
 

 

 Impressora de Etiquetas  
Diebold Star SM-T301 
 
 

A impressora de código de barras portátil Diebold SM-
T301 é ideal para o crescente mercado de atendimento 
móvel, onde é essencial a utilização de uma impressora 
leve e sem falhas. 
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A SM-T301 é ideal para o crescente mercado de
atendimento móvel, onde é essencial a utilização de uma
impressora leve e sem falhas

O seu gabinete emborrachado, resistente à quedas,
poeira e líquidos, aliado à uma bateria de longa
duração, fazem da SM-T301 uma aguardada opção
para uso em ambientes severos, como impressão de
contas à domicílio, atendimentos em filas, cupons de
desconto em lojas ou farmácias, etc. 

Além do carregamento de papel simplificado e da alta
velocidade de 75mm por segundo, a SM-T301 tem
visor LCD, leitor de fita magnética e inclui conexão
Serial e Bluetooth por padrão.

A impressora é fornecida com:

- Carregador de bateria AC 
- Clipe para cinto
- Bateria
- Amostra de bobina de papel
- Cabo serial

Impressora portátil leve e
robusta, de 80 mm, protegida
contra quedas, poeira e líquidosSM-T301

Gabinete durável Visor LCD Gabinete compacto Clipe para cinto incluído

• Impressora portátil ultra resistente, de 80 mm

• Proteção contra poeira e líquidos (Certificação IP54)

• Alta velocidade: 75mm/s

• Bateria 8 horas de longa duração

• Conexões Bluetooth 2.1 / Serial disponíveis

• Leitor de cartão magnético

• Visor LCD

• Pesando menos de meio quilo (com as baterias) 



Especificações da SM-T301
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Recursos

Impressora portátil leve e robusta, de 80 mm, protegida contra quedas, poeira e líquidos

Hardware
Impressora portátil ultradurável de 80 cm
Pequena e leve
Gabinete resistente
Bateria de longa duração
Proteção contra poeira e líquidos (Certificação IP54)
Visor LCD 
Suporte para código de barras linear e 2D
Conexão Bluetooth  
Leitor de cartão magnético
Modo de desligamento automático configurável e ecológico 
Sensor de tampa aberta por padrão  
Carregamento de papel "drop-in"

Conectividade

Obs.: As conexões em negrito são
suportadas; os tipos de conexão em cinza
podem ser suportados mediante solicitação.

Serial / Bluetooth 2.1 : SM-T301-DB50
Serial / Wireless LAN : SM-T301-DW50

Drivers

Obs.: Os drivers em negrito estão
disponíveis imediatamente; os sistemas
operacionais em cinza podem ser
suportados mediante solicitação.

Windows 7 32/64 bit
Windows Vista 32/64 bit
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows CE
Windows Mobile
Android
Blackberry
iOS (Wireless LAN Model Only)

Software
StarIO SDK disponível em:
C#
VB.NET
Visual C++

O que está incluído
Carregador de bateria AC  
Clipe para cinto 
Bateria 
Amostra de bobina de papel 
Cabo serial

Acessórios opcionais
Alça para ombro
Carregador veicular 
Bateria adicional 
Carregador de bateria adicional 
Carregador para 4 baterias

Especificações técnicas

Método de impressão: térmica direta
Velocidade da impressão: 75mm/s
Largura do papel: 80 mm
Espessura do papel: 0,060 - 0,070 mm
Diâmetro do papel: máx 50 mm
Vida útil da bateria: 8 horas com intervalos de
impressão de 5 minutos 
Estabilidade: Teste de queda a 1,3m 

Alimentação: 7,4 V DC
Resolução: 203 dpi 
Vida mecânica: 50 km
Dimensões: L=120 mm, A=58 mm, P=131 mm 
Peso: 0,4kg (bateria e papel incluídos)

Garantia Garantia de 1 ano

No Brasil Vendas: +55 (11) 3643-3000
Suporte técnico: +55 (11) 3643-3500

Internet:    Web: http://www.diebold.com.br/

Fornecedor Oficial no Brasil
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