Impressoras
Térmicas Não Fiscais

SI-300S

SI-300L

Agilidade e rapidez de impressão.
Projetadas para alto desempenho, com velocidade de impressão de
200mm/s (SI-300S) e 250 mm/s (SI-300L). Menor nível de ruído. Troca
rápida de papel (Drop-in / Easy Load) e bobina de até 83 mm de
diâmetro para aumentar os intervalos entre as trocas e dar mais
agilidade nas transações do seu negócio.
Mais Confiabilidade e Economia.
A melhor confiabilidade da categoria com MCBF de 70 milhões de linhas.
Guilhotina com capacidade COMPROVADA de 1,5 milhão de cortes, livre
de atolamento. Alta durabilidade da cabeça térmica com impressão de
150 mil metros, sensor térmico de autoproteção e baixo consumo de
energia.
Variedade de Impressão.
Suportam a impressão de textos e uma variedade de código de barras 1D
(inclusive Code 128) e 2D (QR Code, código de barras bidimensional).
Imprimem também a logomarca do estabelecimento.
Itens Exclusivos das Impressoras Térmicas Sweda.
Amortecimento na tampa do compartimento da bobina para evitar
a quebra por mau uso; sistema “TOOL LESS” de fácil abertura do gabinete
para limpeza e manutenção; conector da fonte com trava; tampa traseira
para proteção dos cabos e tampa de proteção contra água (opcional).
Eficiência e Versatilidade.
Pode ser instalada nas posições horizontal, vertical ou fixado na
parede, aumentando as possibilidades de uso sem comprometer
a operação.

Para saber mais informações, acesse o site
www.sweda.com.br ou ligue 08000 16 32 64

Segmentos de utilização.
São ideais para estabelecimentos de atendimento rápido e com grande
volume de impressão.

Sweda. Soluções para você!

Principais
Características
> Alta velocidade de impressão: 200mm/s (SI-300S) e 250 mm/s (SI-300L);
> Alta durabilidade da guilhotina com capacidade COMPROVADA para 1,5 milhão
de cortes e livre de atolamento com dispositivo manual de liberação do papel;
> Alta durabilidade da cabeça de impressão (sensor térmico de autoproteção)
com impressão de 150 mil metros e MCBF de 70 milhões de linhas;
> Baixo consumo de energia, economia de papel e sistema Drop In
para rápida troca da bobina térmica (easy load’);
> Impressão dos códigos de barras 1D (inclusive Code 128)
e 2D (inclusive o QR Code);
> Amortecimento exclusivo na tampa do compartimento da bobina térmica
(reduz a quebra com o mau uso);
> Possui sensores de pouco papel (5 níveis), fim de papel e tampa aberta;
> Sistema exclusivo “TOOL LESS” para abertura do gabinete;
> Painel exclusivo com botões iluminados;
> Tampa traseira exclusiva para proteção dos cabos de conexão;
> Flexibilidade nas posições de operação da impressora na
Horizontal ou Vertical (padrão de fábrica);
> Imprime o logo do estabelecimento.
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Especificações das Impressoras Térmicas Não Fiscais Sweda
Características
Método de Impressão
Velocidade de Impressão

SI-300S

SI-300L

Impressão em linha térmica direta
Máx. 200 mm/s

Máx. 250 mm/s
180 dpi

Resolução
Papel 80mm

Máx. 72 mm

Papel 58mm

48 mm (Máx. 54 mm)

Método de Carregamento

Tipo Drop in / Easy load

Dimensões

Máx. 58/80mm de largura x 83mm de diâmetro

Espessura

0,06 ~ 0,08 mm

Largura de
Impressão

Bobina de Papel

Auto-Cutter

Confiabilidade

Tipo Guilhotina (livre de atolamento)

MCBF (Mecanismo)

70 milhões de linhas

Cabeça Térmica

1 x 10 8 de pulsos, 150 Km

Auto-Cutter

1,5 milhão de cortes

Código de Barras

UPC-A; UPC-E; EAN8; EAN13; Code 39; Code 128; ITF; Codabar; PDF417; QR Code

Drivers

Windows Driver; OPOS Driver

Conexão para Gaveta

1 porta (+24V)

Interfaces
Fonte de Alimentação

Tampa aberta

USB + Serial RS232

USB + Ethernet

Entrada: 90 ~ 264V; Saída: 24Vdc, 2.5A

Sweda. Soluções para você!

Conexões

