Impressora Matricial
Diebold Star SP542MC
A impressora matricial Diebold SP542MC da Star
Micronics combina a confiabilidade renomada e uma
diversidade de recursos avançados em uma solução
compacta e econômica. Ela tem alta velocidade,
imprimindo 40 colunas com 4 linhas por segundo.
www.bztech.com.br

• Gabinete resistente a
respingos
• Fonte interna
• Conexões dos cabos
encobertas
• Maior rapidez com
impressão com busca
lógica
• Impressão em recibos
ou etiquetas mais
espessas

SP542: Impressora de impacto com mais recursos
A SP542 da Star Micronics combina a confiabilidade renomada e uma
diversidade de recursos avançados em uma solução compacta e econômica. Ela
tem alta velocidade, imprimindo 40 colunas com 4 linhas por segundo. Esta
impressora tem um mecanismo de posicionamento lógico e bidirecional,
resultando em um rendimento que supera sua concorrente mais próxima.
Seu gabinete compacto, com fonte interna e cabos de alimentação e comunicação
protegidos, permite um ambiente organizado, ocupando pouco espaço.
A tampa da SP500 possui um canal anti respingos e outros resíduos, junto com a
sua guilhotina para papéis de até 0,1 mm, oferecem uma solução excelente para
aplicações severas como cozinhas, bares, hotéis e lavanderias.
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Especificações da SP542
Uma solução PDV completa
Hardware
Alta velocidade, cabeça de impressão com
posicionamento lógico
Carregamento de papel semiautomático
Visual “clean” com cabos encobertos
Design resistente a derramamentos
Base compacta
Suporta várias cópias (original + 2 cópias)
Fonte de alimentação universal embutida
Uso vertical e horizontal

Recursos

Conectividade
Obs.: As conexões em negrito estão
disponíveis; os tipos de conexão destacados
em cinza podem ser disponibilizados
mediante solicitação.

Drivers

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

Acessórios incluído

Software
Utilitário de logotipos (armazena logotipos, cupons
e imagens)

Serial de 25 pinos
Paralela
USB
Ethernet

Windows
98, ME
NT 4.0
WEPOS
2000, XP
CE
XP Embedded
VISTA

OPOS
Java POS
Linux

Cartucho de fita
Manual do usuário
Guia de papel para largura de 57,5 mm
Tampa para chave Liga-Desliga
Cabo de alimentação CA

Acessórios opcionais

Modelo Ethernet and Modelo Wireless LAN
Modelo de formulário contínuo / rebobinador
Modelo com gabinete bege ou cinza
Kit para montagem em parede (WB-S500)
Kit para montagem vertical (VS-S500)
Buzzer para sinalização sonora (BU01-24-A)
Sensor de pouco-papel

Especificações técnicas

Método de impressão: matriz de impacto com pontos
9 agulhas
Velocidade da impressão: 4,2 lps (40 colunas)
Largura do papel: 76 mm, 57,5 mm (c/ guia de papel)
Diâmetro do papel: máximo 85 mm
Emulação: Star Mode, ESC/POS

Garantia

Garantia de 3 anos

No Brasil

Vendas:
Suporte técnico:

+55 (11) 3643-3000
+55 (11) 3643-3500

Alimentação: 90 CA a 264V 50/60 Hz
MCBF: 22 milhões de linhas
Guilhotina: 0,3 milhões de cortes
Dimensões: L=140 mm, A=163 mm, P=225 mm

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