


A TSP654L é ideal para estabelecimentos de varejo e
restaurantes, pois utiliza as vantagens da rápida
transmissão de dados em rede Ethernet, distribuindo suas
impressoras a uma maior distância, com a segurança de
não perder impressões. Com o gerenciamento remoto da
impressora e o alerta impresso de falhas de conexão, adeus
aos arquivos não impressos.

Este novo produto tem todos os recursos da série TSP143,
como baixo custo e alto desempenho, combinados com a
capacidade de funcionar com eficácia em qualquer
ambiente. Direto da caixa, a TSP654L pode ser configurada
facilmente em modo de emulação Star Line ou ESC/POS®.

A impressora é fornecida com CD de Instalação (Driver de
Impressora / Manuais), guia de instalação, suporte para
montagem vertical, guia para papel de 57 mm, tampa para
botão liga/desliga e bobina de papel inicial. Com
carregamento de papel “drop-in”, espaço ocupado
pequeno e guilhotina confiável, a TSP654L é um acréscimo
bem-sucedido a sistemas de ponto de venda. Além disso, o
produto é fornecido com a Garantia de 3 Anos da Star.

Visite www.starmicronics.com.br para saber mais.

Impressora rápida e segura

•Alta velocidade (150mm/s)

• Interface Ethernet

•Ocupa pouco espaço

•Carregamento de papel “Drop-in”

•ALERTA Impresso de falha de conexão
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TSP654L

Kit  Ver t ical Supor te Ver t ical Tampa contra
derramamentos

Buzzer



Características

A solução completa para pontos de venda!

Hardware
Rápida: 30 recibos por minuto (30RPM, 150mm/s)
Carregamento de papel “Drop-in”
Guilhotina
Ocupa pouco espaço
Capacidade para impressão em duas cores
Interfaces trocáveis disponíveis
Uso vertical e horizontal
Conexões de cabos integradas
Suporte para emulação ESC/POS®

Software
Utilitário de Logotipos (armazene logotipos, cupons 
e imagens)
Utilitário para configuração de switch de memória
Utilitário para configuração de interface Ethernet 
Porta Serial Virtual

Conectividade

Obs.: As conexões em negrito são
suportadas; os tipos de conexão 
acinzentados podem ser suportados mediante
demanda especial. 

Paralela
USB
Powered USB
Ethernet
Wireless LAN

Porta Serial Virtual para Ethernet

Drivers

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

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

OPOS
Java POS
Linux CUPS
Mac OSX CUPS

O que está incluído

Fonte de Alimentação Externa (PS60A)
Buzzer Integrado (BU01-24-A)
Modelo de Impressora com Guilhotina
CD de Instalação (Driver de Impressora / Manuais)
Folhas de Instalação
Suporte para Montagem em Parede
Guia para Papel de 58 mm 
Tampa para botão liga/desliga
Bobina de Papel Inicial
Kit Vertical

Acessórios opcionais
Gabinete Cinza
Tampa à Prova de Derramamentos (SPC-T100)
Acessório para Montagem Vertical (VS-T650)

Especificações técnicas

Método de Impressão: Térmica Direta
Velocidade de Impressão: 30 recibos por minuto
(30 RPM, 150 mm/s)
Largura do Papel: 80mm / 58mm
Espessura do Papel: 0,065 – 0,085mm
Diâmetro do Papel: Máx 83mm
Emulação: Star Line Mode, ESC/POS®

Alimentação: 24V DC
Resolução: 203 dpi
MCBF: 60 milhões de linhas
Guilhotina: 1 milhão de cortes
Dimensões: L=142mm, A=132mm, P=202mm

Garantia Garantia de 3 anos

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

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