
 

 
 
 
 
 
 
 

 Impressora Fiscal  
Elgin K 
 
 

A impressora fiscal ECF Elgin K realiza a emissão de 
cupons fiscais sem um Aplicativo Comercial, portanto faz-
se necessário a interligação a computador ou periférico 
que envie esses comandos. 
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IMPRESSORA FISCAL TÉRMICA



ECF IF térmico com excelente desempenho e robustez sem igual no mercado. Imprime a 200mm/s e possui 

gabinete com armadura de aço. Sistema de duplo processamento das informações, onde o cliente ganha 

agilidade e segurança nas informações processadas e impressas. Capacidade da MFD de 128MB até 1GB.

Ideal para

          Estabelecimentos comerciais de porte pequeno, médio
          ou grande.

Vantagens

          Impressora robusta suporta ambientes agressivos

          Duplo processamento: Um para o mecanismo e outro
          para a parte fiscal.

          Expansão da MFD em até 1GB

          Alta taxa de compactação

          Tamanho reduzido de cupom fiscal, economizando papel

Software

          DLL inteligente que facilita a integração de software 
          de vendas

          Simulador de ECF e software acionador padrão 
          disponível para desenvolvedores de aplicativos.

Hardware

          Fácil manutenção

          Garantia de 10 anos na MFD contra esgotamento natural

          Garantia de 12 meses balcão ELGIN

          Diâmetro máximo da bobina de 83mm

          Diâmetro do Tubete: 
 Interno de 12mm + 0,5mm ;
 Externo de 15mm + 0,5mm

          Acionamento Gaveta RJ-11

          Fonte de alimentação externa Full Range 90 a 240 VAC

          Dimensões L x A x P: 210mm X 250mm X 260 mm

          Sensor de pouco papel, fim de papel e tampa aberta

          Peso: 3,8 Kg.

          Consumo: 

 Máximo imprimindo: 50W

 Máxim em repouso: 5W

          Bitmap reduzido na redução Z - recuperável com um
          scanner simples A4

          Atacado, Varejo e Serviços.

          Memória fiscal resinada na base fiscal

          Memória fiscal de 128MB, 256MB, 512MB e 1GB

          Memória de trabalho de 512 KB

          Método de impressão térmico direto

          Densidade de impressão de 203 dpi

          Velocidade de impressão de 200 mm/seg

          Largura de bobina ajustável: 57 a 82mm
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