IMPRESSORAS DIEBOLD NIXDORF

IM402TD

Com velocidade de impressão de 100 mm/s, resolução de 203 ppp para textos
e até 432 pontos por linha para gráficos e imagens, a IM402TD é ideal para
estabelecimentos que possuem grande volume de impressão e procuram por melhor
custo benefício.

USUAL

IDEAL PARA

APLICAÇÕES

É a mais utilizada em terminais de
senha e estacionamentos

Aplicações de baixo custo de
operação

Senhas, tickets, restaurantes,
bares, cozinhas, estacionamentos e
lavanderias

iMPRESSORAS DIEBOLD NIXDORF

*ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

PARA IMPRESSÃO

OPERACIONAIS

ALIMENTAÇÃO

• Fonte externa: 100 a 240 VAC, full range de 50
a 60 Hz.
• Consumo: 7 W (repouso) e 50 W (médio)

COMPATIBILIDADE
DE SOFTWARE

• Drivers para Microsoft Windows XP/Vista/7/32 e
64 bits

CARACTERÍSTICAS
AMBIENTAIS

• Operação: 5°C a 45°C e 10% a 85 % de umidade
relativa (sem condensação).

CONSUMÍVEIS

• Papel recomendado: Termoscript KPH 55 AM
ou similar.
• Largura: 56,5 +/- 0,5 mm.
• Diâmetro:
- Bobina: 56 mm máximo.
- Diâmetro interno do tubete: 12 mm.

GARANTIA BALCÃO

• 18 meses, com rede autorizada em todo o
Brasil.

PESO

• 0,9 kg.

LARGURA

• Interfaces:
- Comunicação: Serial RS232C com conector DB9 e Paralela
Centronics bidirecional.
- Gaveta: 24V com modular Jack fêmea de 6 vias.
• Buffer de recepção: 8 Kbytes.
• Sensores: Fim de papel e tampa frontal.
• Painel de controle: Botão de avanço de papel e botão para
corte de papel (nos modelos com guilhotina) e 2 LEDs para
sinalização de operação e falha.
• Corte de papel:
- Guilhotina, configurável para corte parcial ou total
- Serrilha.
• Vida útil:
- Cabeça de impressão: 50 km ou 50 milhões de pulsos,
utilizando o papel térmico recomendado.
- Guilhotina: 450.000 cortes, utilizando o papel recomendado
de até 65 μmm de espessura..
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ALTURA

• Impressão térmica direta.
• Velocidade de impressão: 100 mm/s.
• Resolução: 8 pontos/mm ou 203 ppp.
• Largura de impressão:
- 50 mm para papel de 57 mm.
- 54 mm para modo compatível IM433.
• Caracteres por linha:
- 33, 36, 40 ou 44 para papel de 57 mm.
- 33, 39, 43 ou 48 para modo IM433/IM113.
• Conjunto de caracteres: Abicomp, ANSI, ASCII,
Code Pages 437 e 850.
• Atributos:
- Texto: normal, condensado, enfatizado, expandido,
altura dupla, itálico, sublinhado e escalonável.
- Gráficos: 400 ou 432 pontos por linha.
• Código de barras: 2 de 5 intercalado, EAN-8,
EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar,
UPC-A e UPC-E.
• Comandos: Mecaf IM402, IM433 e IM113.

POR QUE DIEBOLD NIXDORF?
Com uma base instalada de mais de 1 milhão de pontos de
contato com consumidores em mais de 120 países, a Diebold
Nixdorf lidera as inovações no mercado de autoatendimento
financeiro. Isto nos deixa na melhor posição para entender o
mercado de hoje e antecipar o de amanhã. Capitalizando
nossos investimentos e a especialização em manuseio de
cédulas, segurança e automação de agências, utilizamos
nossos conhecimentos por todos os mercados relacionados
onde a eficiência do autoatendimento é enfatizada pelos
clientes que desejam facilidade, familiaridade e segurança em
suas transações do dia a dia – da agência ao celular, e além.
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