
Impressora Não Fiscal 
Elgin i9

A Impressora Não Fiscal Elgin i9 é a solução perfeita para 
a impressão de cupons e recibos não fiscais. Com um 
excelente custo-benefício, a i9 também funciona como 
uma unidade geradora de senhas autônoma (UGS), sem 
custos adicionais. 

www.bztech.com.br 
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IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL i9



Com excelente robustez e alta velocidade de impressão, a i9 é a solução ideal para NFC-e / SAT, 

além da impressão de outros cupons não fiscais. Para aumentar a tranquilidade com este produto, 

a  Elgin oferece 3 anos de garantia no mecanismo e 1 ano na cabeça de impressão. Além disso, ela 

pode funcionar como unidade geradora de senha autônoma (função UGS), sem custos adicionais.

Conf iabilidade

          Tempo médio entre falhas (MTBF): 360.000 horas

Garantia

          Vida útil cabeça térmica: 150 Km

          Vida útil da guilhotina: 2.000.000 cortes

1 Características técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio.
2 Consulte disponibilidade.

Características Técnicas 1

Software

          Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, 
          Code 39, ITF Código 128, Code 93, PDF 417, QRCode

          Drivers de Windows (32 e 64 bits): XP/Win7/Win8

          Compatibilidade: ESC/ POS™

          Drivers outros: Linux (sob consulta)

          3 anos para a impressora e 1 ano para cabeça térmica

          Guilhotina para corte automático e 
          serrilha para corte manual 

          Interfaces: USB ou USB+Serial ou USB +Ethernet
          (cabos USB e Serial inclusos)

          Função UGS: Unidade geradora de senha, acionada 
          por micro chave

          Voltagem: 
                   • Entrada: AC100V-240V 50-60Hz
                   • Saída: 24V ± 5%, 2.1A

          Dimensões: 145 (L) x 197 (P) x 146 (A) mm.

          Peso: 1,8 Kg.

          Tecnologia de impressão: Térmica direta

Opcionais

          Interface de Rede Ethernet, Wifi, Paralela e Serial 2

          Velocidade máx.: 300 mm/seg.

          Resolução: 203 DPI (8 dots/mm)

          Largura do papel: 57,5 ± 0,5mm / 80 ± 0,5mm

          Diâmetro máx. da bobina: 83 mm

          Fontes de caracteres: ASCII 9x17, 12x24 - 14 code pages

          Buzzer: alerta sonoro para cozinhas, restaurantes, etc.
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