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POS TERMINAIS

POS OKPOS OPTIMUS
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•

CPU: Intel® J1900 Quad-Core
Memória: DDR3 SODIMM 2GB (até 4GB)
Disco: SSD 64GB
Monitor: Táctil 15’’ TFT LCD (1024 x 768)
Portas I/O:
6 x USB (tras: 4 x USB, lateral: 2 x USB)
4 x RS-232(3 x alimentadas DSUB-9, 1 x RJ-45)

• OS: Windows / Linux

OPCIONAIS
•
•
•

•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Segundo ecrã VGA de 9,7”.
Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).

O terminal S4S OPTIMUS, é um terminal económico, elegante, de alto desempenho, graças ao
seu processador Intel® J1900 Quad-Core de baixo nível de consumo, com disco SSD 64GB e sua
memória RAM DDR3 de 2GB.

•

Ideal para mercados onde o custo é importante, mas o desempenho não pode ser comprometido.

•

Painel frontal LCD com proteção à poeira. Adaptador e cabos ocultos.

•

O painel de conexão I/O intuitivo, permite uma fácil instalação dos periféricos.

•

Pode opcionalmente incorporar um ecrã de cliente ou um segundo ecrã para exibir publicidade
ou informações de produtos.
Disponível na cor Preto e Branco.

•

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS TITAN S-160
CARACTERISTICAS

•

CPU: Intel® N2807 (Dual Core até 2.16 GHz)
Memória: DDR3 SODIMM 2GB 1 Slot (até 4GB)
Disco: SSD 32GB
Monitor: Táctil 15’’ LCD LED Capacitivo
6 x USB (traseira: 4 x USB, lateral: 1 x USB)
2 x RS-232(DB9, com saída 5VDC / 12VDC,
selecionável por Jumper)
1 x Paralela DB-25

•

OS: Windows / Linux

•
•
•
•
•
•

OPCIONAIS
•
•
•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Segundo ecrã VGA de 9,7” e 15”.
Leitor de cartões magnéticos.

O TITAN S160 com o seu design ergonômico, é o cúmplice perfeito dos negócios que procuram posicionarse com uma imagem distinta no mercado de ponto de venda de retalho e de restauração, mas que não
pretendem prescindir no desempenho e rapidez no atendimento ao cliente.
O terminal SAM4S Titan S160 possui um processador Intel N2807 Dual Core Fanless, maximizando a
velocidades de até 2.16Ghz, ecrã táctil capacitivo de 15" (classificação IP55), disco SSD de 32 GB e possui um
único slot DDRIII com capacidade para até 4 GB de RAM.
O S160 oferece uma ampla gama de opções de conectividade como um leitor MSR, display de clientes LCD
de 2 linhas, 9,7 ” e 15”.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS TITAN S-260
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: Intel® N3160 Quad-Core 2.4 GHz
Memória: 2GB x DDR3 SO-DIMM
Disco: SSD 64GB
Monitor: 15" LCD LED Retroiluminado
6 x USB (traseira: 4 x USB, lateral: 2 xUSB)
2 x RS-232(DB9, com saída 5VDC / 12VDC,
selecionável por Jumper)
1 x Paralela DB-25
OS: Windows / Linux

OPCIONAIS
•
•
•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Segundo ecrã VGA de 9,7” e 15”
Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).

O TITAN S260 com o seu design ergonômico, é o cúmplice perfeito dos negócios que procuram posicionarse com uma imagem distinta no mercado de ponto de venda de retalho e de restauração, mas que não
pretendem prescindir no desempenho e rapidez no atendimento ao cliente.
O terminal SAM4S Titan S260 possui um processador Intel N3160 Quad Core Fanless, maximizando a
velocidades de até 2.24Ghz, ecrã táctil capacitivo de 15" (classificação IP55), disco SSD de 64 GB e possui um
único slot DDRIII com capacidade para até 8 GB de RAM.
O S260 oferece uma ampla gama de opções de conectividade como um leitor MSR, display de clientes LCD
de 2 linhas, 9,7 ” e 15”.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

Página 5 de 36

POS TERMINAIS

POS SPT-4750
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•

•

CPU: Intel® N3160 Quad Core 2.24GHz.
Memória RAM: DDRIII 2 GB
Disco: SSD 32GB
Monitor: LCD LED Retroiluminado, Táctil
resistivo
Resolução: 1024x768
SO Compatível: Windows / Linux

OPCIONAIS
•
•
•
•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Segundo ecrã VGA de 7” e 9,7”.
Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).
Dalas Key

A alta performance e o design robusto do terminal de ecrã táctil SAM4S SPT-4750, com um CPU
Dual Core, sem ventoinhas, foi concebido para responder e resistir aos ambientes mais exigentes
da restauração e do comércio de retalho.
O SPT-4750 oferece uma ampla gama de opções de conectividade como um leitor MSR, display
de clientes VFD de 2 linhas, display gráfico 7” e display gráfico 9,7”.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS WINTEC ANYPOS 200
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

CPU: Quad Core ARM A9 1.4 Ghz.
OS: Android 4.2
Memória: 1GB DDRIII
Disco: 8 GB eMMC até 16GB
Ethernet: 1*10/100M
LCD: 12.1’’ TFT (800*600), Touch
capacitivo
3 x USB, 2 x RS232, 1 x RJ45, 1 x gaveta, 1
x12V out, 1 x audio, 1 x USB OTG, 1 x
HDMI
Wi-Fi: Alta velocidade até 54 Mbps
Velocidade de impressão: 170mm/s
Auto corte: 5000,000 vezes
Dimensão do papel (mm): 79.5 x 80
Display LCD 160 x 32
Área do display (L x A) (mm): 146.1 x 29.0

O Anypos 200 é uma solução completa para ponto de venda que integra POS, impressora e
display cliente num formato compacto , funcional e bastante silencioso.
Trata-se de uma tecnologia low cost perfeita para os pequenos negócios de comércio e
restauração que procuram uma solução resistente a condições de utilização mais adversas.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS WINTEC ANYPOS 200 j1900
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

CPU: Baytrail J1900 QuadCore,2.0GHz
OS Compativeis: Windows, Linux
Memória: 2GB DDRIII
Disco: 64 GB mSATA SSD
Ethernet: 1*10/100M
LCD: 12.1’’ TFT (800*600), Touch
capacitivo
3 x USB, 2 x RS232, 1 x RJ45, 1 x gaveta, 1
x12V out, 1 x audio, 1 x USB OTG, 1 x
HDMI
Wi-Fi: Alta velocidade até 54 Mbps
Velocidade de impressão: 170mm/s
Auto corte: 5000,000 vezes
Dimensão do papel (mm): 79.5 x 80
Display LCD 160 x 32
Área do display (L x A) (mm): 146.1 x 29.0

O AnyPos 200 j1900 é um POS compacto totalmente integrado com ecrã táctil capacitivo,
impressora térmica de 80mm incorporada e display de cliente integrado.
Caracterizado pelo seu ecrã táctil de 12.1" plano (sem moldura).
Baseado no mais recente processador da Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS WINTEC ANYPOS 600
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•

•

CPU: Baytrail J1900 QuadCore,2.0GHz
Memória: DDR3 4GB (até 8GB)
Disco: SSD 64GB
Monitor: Táctil 15,6’’ TFT LCD (1024 x 768)
Portas I/O:
6 x USB
3 x RS-232(2 x alimentadas DSUB-9, 1 x RJ45)
OS: Windows / Linux

OPCIONAIS
•
•
•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Segundo ecrã LCD Gráfico de 9,7”.
Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).

O display à prova de água evita danos por líquidos e poeira em ambientes hostis, tornando-o ideal
para o uso diário em qualquer ambiente de ponto de venda.
Estrutura em alumínio que garante boa gestão de aquecimento, mantendo sempre uma boa
performance.
Fácil acesso ao disco.
Alta performance com 4gb de ram e com CPU J1900 e com baixo consumo energético.
Fan free
Estrutura desenhada para resistir ao contacto com água

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS ZQ-9150
CARACTERISTICAS
CPU: 1037U 2 M Cache 1.8Mhz 64bits Dual Core
Memória: DDR3 2GB PC1333
Disco: SSD MSATA 32GB
Monitor: 15" TFT LCD 1024 x 768 Resistivo
Portas I/O: 4x USB 2.0, 1x RJ-45), 2x DB-9 RS232
1 x 10/100/1000, 1x VGA, 1x DB-15 VGA
• OS: Windows / Linux
• Construção em alumínio
•
•
•
•
•

OPCIONAIS
•
•
•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Dalas Key
Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).

Processador Intel® ™ Processor 1037U 2 M Cache 1.8Mhz 64bits Dual Core Memória DDR3 2GB PC1333
Placa Rede RTL8168DE PCI-E Gigabit Ethernet NIC Alimentação 100-240V/ 3.5A 47~63Hz Placa Gráfica Intel
Graphics Media Accelerator 3150 256Mb Placa de Som Realtek ALC662 @Intel 82801G ICH7 High Definition
Audio Dimensões 350x200x330mm (WxDxH) Sistemas Operativos Suportados Windows XP / Windows 7 /
Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux HDD SSD MSATA 32GB Portas Entrada / Saída USB:
4 x USB 2.0 Portas Série: 2 x DB-9 RS232 Rede: 1 x 10/100/1000 Mbps Áudio: Interface x 1 VGA: 1 x DB-15
VGA Interface Ecrã Ajustável em 85 graus 15" TFT LCD 1024 x 768 Tela de Toque: Resistiva de 5 fios - Tempo
de vida de 20.000.000 toques Ambiente Temperatura de Operação: 0~40 ºC Temperatura de
Armazenamento: -40~50 ºC Humidade: 38~80% ºC Construção em alumínio Opcionais : Leitor Cartões
Magnéticos(MSR) - Dallas Key

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS ZQ-T9120
CARACTERISTICAS
• CPU: Intel® Celeron® Processor J1900 Quad
Core (2M Cache, up to 2.42 GHz)
• Memória: DDR3 2GB PC1333
• Disco: SSD MSATA 32GB
• Monitor: 12" TFT LCD 1024 x768 Resisitivo
• Portas I/O: USB: 5 x USB 2.0 + 1x USB 3.0
Portas Série: 3 x DB-9 RS232
Rede: 1x 10/100/1000 Mbps
Áudio: 1x VGA: 1 x DB-15 VGA Interface
1x Porta para Gaveta Dinheiro RJ11
• OS: Android 4,2

OPCIONAIS
• Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
• Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).

AMBIENTE
Temperatura de Operação: 0~40ºC
Temperatura de Armazenamento: -40~5ºC
Humidade: 38~80ºC
Construção em alumínio
Construção sem ventoinhas

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

Página 11 de 36

POS TERMINAIS

POS ZQ-8350
CARACTERISTICAS
• CPU: J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.8

GHz)
Memória: DDR3 2GB PC1333
Disco: SSD MSATA 64GB
Monitor: 15" TFT LCD 1024 x 768 Resistivo
Portas I/O: 6x USB 2.0, 3x DB-9 RS232, 1x VGA
1x Rede, 1x Audio
• OS: Windows / Linux
•
•
•
•

OPCIONAIS
•
•
•

Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
Display Gráfico 7”
Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).

AMBIENTE

Temperatura de Operação: 0~40 ºC, Temperatura de Armazenamento: -40~50 ºC
Humidade: 38~80% ºC, Construção em alumínio, Construção sem ventoinhas

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS SKYPOS PLUS 15
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•

CPU: J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.8 GHz)
Memória: DDR3 2GB PC1333
Disco: SSD MSATA 64GB
Monitor: 15" TFT LCD 1024 x 768 60Hz, Resistivo
Portas I/O: 3 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0, 2 x DB-9

RS232, 1x Audio, 1x Rede, 1x VGA
• OS: Windows / Linux

OPCIONAIS
• Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.

AMBIENTE

Temperatura de Operação: 0~40 ºC, Temperatura de Armazenamento: -40~50 ºC
Humidade: 38~80% ºC, Construção em alumínio e ABS, Construção sem ventoinhas

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS ZQ-P1088 12” MID
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.42 GHz)
Memória: DDRIII 2GB
Disco: Micro Sata 32GB
Monitor: 12’’, LED Back light, 1024×768 LVDS
Projected Capacitive touch
Portas I/O: 4x USB, 1x RS232, 1x Rede, 1x VGA
OS: Windows / Linux
Construção em alumínio.
Impressora Incorporada 80mm.
Visor Cliente Incorporado VFD 2x20.

POS ZQ-P1088 15” MAX
CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.42GHz)
Memória: DDR3 2GB PC1333
Disco: Micro Sata 32GB
Monitor: 15" TFT LCD 1024 x 768 Resistivo
Portas I/O: 5 x USB 2.0 + 1x USB 3.0, 3 x DB-9 RS232
1x Audio, 1x VGA, 1x Rede
OS: Windows / Linux
Construção em alumínio
Impressora Incorporada 80mm
Visor Cliente Incorporado VFD 2x20

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS S4S W5
CARACTERISTICAS
CPU: J1900 Quad-Core 2.0 GHz
Memória: 4GB x DDR3 SO-DIMM
Disco: SSD mSATA 64GB
Monitor: 15" TFT LCD 1024 x 768 Capacitivo
Portas I/O: 1x Paralela, 6x Usb, 3x RS232, 1x Rede,
1x Audio
• OS: Windows / Linux
•
•
•
•
•

OPCIONAIS
• 2º Monitor: VFD 2x20 | 12" TFT LCD
• CPU i3 ou i5

Potente e robusto são as qualidades que melhor definem o POS S4S W5. Capaz de trabalhar em condições
de trabalho exigentes, graças ao seu chasi de alumínio e ao seu processador Intel J1900 de quatro núcleos.
O W5 é um terminal de ecrã táctil plano capacitivo de 15" e uma resolução de 1024*768.
Design robusto e resistente.
Tenologia sem ventoinhas (Fanless).

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS S4S w1000
CARACTERISTICAS
• CPU: Quad-core Z8350(2M Cache, up to 1.92
GHz)
• Memória: 4GB DDR3
• Disco: 32GB Nand Flash
• Monitor: Ecrã táctil: Plano capacitivo 10.1''
• Portas I/O: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
WiFi: 802.11 b/g/n, BT 4.0, SD card (128Gb max)
• OS: Windows 10

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS ANDROID SUNMI MINI T1
CARACTERISTICAS
Alcance a mobilidade a qualquer hora e em qualquer lugar com o
terminal compacto SUNMI MINI T1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processador: Octa-core Qualcomm Snapdragon.
Memória RAM: 1GB DDR3
Memória ROM: 8GB Nand Flash
Memória externa: Cartão micro SD (max. 64GB).
Ecrã táctil capacitivo 11,6”.
Resolução: Full HD1366x768 IPS
Sistema operativo: Android 6.0
Impressora térmica integrada 80mm c/corte automático de papel.
Velocidade impressão: 160mm/s

Dispõe de uma porta de conexão Ethernet, conexão
WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0

POS ANDROID SUNMI D1
CARACTERISTICAS
O design do terminal SUNMI D1 adapta-se a qualquer ambiente
de negócio – da restauração a estabelecimentos de retalho.
•
•
•
•
•
•
•

Processador: Octa-core Qualcomm Snapdragon.
Memória RAM: 1GB DDR3
Memória ROM: 8GB Nand Flash
Memória externa: Cartão micro SD (max. 64GB).
Ecrã táctil capacitivo 15.6” plano.
Resolução: Full HD1366x768
Sistema operativo: Android 6.0

Painel frontal resistente ao pó e salpicos de água segundo a
norma IP54.
Dispõe de uma porta de conexão Ethernet, conexão WiFi 802.11
b/g/n e Bluetooth 4.0

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS ANDROID SUNMI T1
CARACTERISTICAS
Design, tecnologia e funcionalidades são as características que
tornam o Terminal Android SUNMI T1 elegante e poderoso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processador: Octa-core Qualcomm Snapdragon.
Memória RAM: 2GB DDR3
Memória ROM: 16GB Nand Flash
Memória externa: Cartão micro SD (max. 64GB).
Ecrã táctil capacitivo 14” plano.
Resolução: Full HD1920x1080 IPS
Brilho: 250 cd/m²
Sistema operativo: Android 6.0 64bits
Impressora térmica integrada 80mm c/corte automático de papel.
Velocidade impressão: 200mm/s

Painel frontal resistente ao pó e salpicos de água segundo a norma
IP54.
Dispõe de uma porta de conexão Ethernet, conexão
WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0

POS S4S GS-T1
CARACTERISTICAS
O terminal GS-A1 adapta-se a múltiplos ambientes, o seu chasis
traseiro (estrutura) de alumínio atua como um dissipador de calor,
dispõe de um ecrã táctil plano de 15" resistivo, disco SSD 32GB e
2GB de memória RAM.
Design robusto e resistente. Tenologia sem ventoinhas (Fanless).
Incorpora tecnologia Intel® Baytrail J1900 Quad Core 2.0GHz.
Disco mSATA SSD de 32GB e memória RAM de 2GB DDRIII,
expansível até 8GB.
Com o terminal GS-A1 aproveite os benefícios de um
equipamento profissional e de alta qualidade em uma solução
econômica.
CPU: J1900 Quad-Core 2.0 GHz
Memória: 2GB x DDR3 SO-DIMM
Disco: SSD mSATA 32GB
Monitor: 15" TFT LCD 1024 x 768, Resistivo
Portas I/O: 4x USB 2.0, 1x DB-9 RS232, 1x Audio, 1x Rede, 1x
VGA
• OS: Windows / Linux
•
•
•
•
•

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS TERMINAIS

POS PROTECH PA3222
CARACTERISTICAS
CPU: Intel® Celeron® J1900
Memória: 2GB DDR3L SO-DIMM
Disco: 32GB SSD
Monitor: 10.1" TFT LCD 1280 x 800 Capacitivo
Portas I/O:
Atrás: 3x USB 2.0, 1x USB 3.0
Lado: 1x USB 2.0
3x RJ45 (+5V/12V)+ 1 (opcional) XDB9,
1x Rede
• OS: Windows / Linux
•
•
•
•
•

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS IMPRESSORAS
IMPRESSORA TERMICA GIANT-100
A impressora GIANT-100 possui um design inovador e compacto
que lhe confere uma imagem de modernidade e elegância.
•
•
•
•

Método : Térmica directa
Velocidade : 250mm/seg (59 linhas/seg.).
Interface : USB+Seríe+Ethernet
Largura do papel: 80mm ± 0.5mm

Corte de papel: automático com tecnologia anti-encravamento.
Disponível em Preto e Branco.
Ambientalmente amigável, melhor eficiência energética com a
Certificação Energy Star.

IMPRESSORA TERMICA LK-TS400
Proteja o Ambiente - a impressora térmica Sewoo LK-T400 cumpre os
requisitos da certificação Energy Star de baixo consumo energético.
•
•
•
•
•

Método : Térmica directa
Velocidade : 220mm/seg
Interface : USB(B type)+Seríe(RS-232C)
Largura do papel: 80mm ± 0.5mm
Corte de papel: automático

Graças ao seu design compacto e saída de papel frontal, pode facilmente ser
instalada debaixo do balcão ou utilizada em espaços verticais menores.
Disponível em Preto e Branco

IMPRESSORA TERMICA OK50
Impressora térmica de alta qualidade, oferece uma impressão rápida e
precisa de logótipos e imagens gráficas.
A impressão é acompanhada por um sinal distinto de som e luz, sendo
adequada para uso em ambientes com alto nível de ruído.
Excelente desempenho, resistente à água, óleo e poeira, adequada para
impressão de cozinha.
• Método : Térmica directa
• Velocidade : 300mm/seg
• Interface : USB+Seríe+Ethernet
• Largura do papel: 80mm ± 0.5mm
• Controle da gaveta: DC24V, 1A
• Corte de papel: automático com tecnologia anti-encravamento.
• Compatível com vários sistemas operacionais.
• Alimentação: DC24V, 2.5A

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS IMPRESSORAS
IMPRESSORA TERMICA SP-RMT9BT
Impressora Térmica Portátil, ultracompacta e robusta. Pensada na
mobilidade dos negócios, é a solução perfeita para imprimir a partir de
aplicações móveis, em diferentes segmentos de atividade como serviços de
emergência e segurança pública, equipas comerciais, serviços, logística e
administração, entre outros.
•
Design exclusivo, qualidade de impressão.
•
Velocidade de impressão: 80mm/s
•
Largura do papel: 80.0± 0.5mm
•
Interface USB e Bluetooth.
•
Bateria de íon de lítio recarregável de longa duração, (7.4V/2,
100mAh).
•
Inclui bolsa de transporte.

IMPRESSORA TERMICA TP-805
Impressora de recibos adequada para integração com os terminais
de ponto venda.
•
Método: Térmica directa
•
Velocidade: 250mm/seg
•
Interface: USB+Seríe+Ethernet
•
Largura do papel: 80mm ± 0.5mm
•
Corte de papel: automático
Interface de comunicação intercambiável que permite actualizar a
impressora a qualquer momento.
Alta confiabilidade e desempenho. Suporta uma variedade de
código de barras.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS GAVETAS DE DINHEIRO
GAVETA DE DINHEIRO ZQ-M330A
•
•
•
•
•
•

Gaveta de dinheiro metálica, ideal para a restauração e
comércio a retalho em geral.
Bandeja interior removível, construída em plástico ABS.
Compartimentos de armazenamentos: 8 x moedas/3 x
notas.
Pisa notas metálicos de alta resistência.
Chave de segurança para abertura/fecho
Medidas: 330x330x90mm

GAVETA DE DINHEIRO ZQ-C410F
•
•
•
•
•
•

Gaveta de dinheiro metálica, ideal para a restauração e
comércio a retalho em geral.
Bandeja interior removível, construída em plástico ABS.
Compartimentos de armazenamentos: 8 x moedas/4 x
notas.
Pisa notas metálicos de alta resistência.
Chave de segurança para abertura/fecho
Medidas: 410x415x100mm

GAVETA DE DINHEIRO ZQ-170A
A gaveta ZQ-170A é uma gaveta de dinheiro Flip Top superior ideal para
supermercados e aplicações com espaço limitado.
Possui uma inserção de 8 compartimentos de moedas, 6 compartimentos
para notas e uma ranhura frontal para transações com cheques e outros
documentos, sem a necessidade de abrir a gaveta.
•
Tipo: Gaveta eléctrica c/chave de segurança e ranhura frontal para
cheques.
•
Compartimentos: 8 espaços para moedas e 6 espaços verticais
para notas.
•
Interface: Ligação TJ-11 para ligação a impressora
•
Cor: Preto | Branco
•
Medidas: 460x170x100mm
Construção robusta, concebida para suportar o desgaste típico dos
ambientes de venda a retalho.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

Página 22 de 36

POS DISPLAY DE CLIENTE
DISPLAY CLIENTE ZQ VFD2300
Desenvolvido para trabalhar com diferentes sistemas de Ponto de
Venda (POS), o display cliente VFD (fluorescente a vácuo) ZQ
VFD2300, de cor verde, pode ser ajustado para o melhor ângulo de
visão e possibilita que o cliente acompanhe os itens que estão a ser
registados na sua conta e o valor a ser pago, durante a realização
da compra, tornando a operação mais transparente.
•
•
•
•
•
•

Modelo: VFD2300
Interface: USB
Caracteres: 40 caracteres (20x2linhas)
Compatível com emulação EPSON.
Pólo de 3 níveis para ajuste de comprimento
Ângulo ajustável de 8 a 35 graus.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS MONITORES TACTÉIS

MONITOR TÁTIL S4S
O monitor táctil S4S 12"/15"/17" , graças ao seu elegante
chassi preto, integra-se em qualquer ambiente de ponto de
venda, quer ser seja no comércio a retalho ou restauração.
Painel LCD: Ecrã táctil
Tamanho do Painel: 12"/15"/17"
Resolução: 1024*768
Brilho: 250 cd/m²
Possui um ecrã táctil capacitivo, o que proporciona alta
sensibilidade ao toque, e menor taxa de falhas de calibração.
Painel frontal totalmente plano (sem moldura), resistente a
sujeira, poeira, líquidos e de fácil manutenção.
Suporte removível e opção de montagem VESA.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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POS UPS’s
UPS EASY 600VA / 360W
Modelo com painel de controle LCD, que proporciona uma fácil
leitura do estado da unidade.
Com uma exibição gráfica abrangente, fornece uma rápida
indicação visual de leitura a partir do LCD, como tensão de entrada,
tensão de saída, nível de carga, nível de bateria...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 600 VA
Carga máxima: 360 W
Tipo de tecnologia: Linha interativa
Regulação automática de tensão (AVR)
Arranque “a frio” (através das baterias e sem energia)
Proteção contra variações de tensão e picos de corrente
Tipo de onda: Sinusoidal modificada
Capacidade da bateria: 12V/7AH
Tempo de carga: 6 ~ 8 horas para 90% de capacidade
Dimensões (mm): 298(P) x 101(L) x 142(A)
Peso: 4,25 Kg

Particularmente adequado para proteção de equipamentos em
ambientes comerciais, escritórios e residenciais.
proteção contra a maioria das condições adversas de energia.

UPS EASY 800VA / 480W
Modelo com painel de controle LCD, que proporciona uma fácil leitura do
estado da unidade.
Com uma exibição gráfica abrangente, fornece uma rápida indicação visual
de leitura a partir do LCD, como tensão de entrada, tensão de saída, nível de
carga, nível de bateria...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 800 VA
Carga máxima: 480 W
Tipo de tecnologia: Linha interativa
Regulação automática de tensão (AVR)
Arranque “a frio” (através das baterias e sem energia)
Proteção contra variações de tensão e picos de corrente
Tipo de onda: Sinusoidal modificada
Capacidade da bateria: 12V/9AH
Tempo de carga: 6 ~ 8 horas para 90% de capacidade
Dimensões (mm): 298(P) x 101(L) x 142(A)
Peso: 4,7 Kg

Particularmente adequado para proteção de equipamentos em ambientes
comerciais, escritórios e residenciais.
Proteção contra a maioria das condições adversas de energia.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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REGISTADORAS
REGISTADORA OLIVETTI ECR-6800LD
A Olivetti ECR 6800 LD é uma caixa registadora alfanumérica compacta e
elegante com prestações próprias de modelos de gama alta.
Ideal para todo o tipo de comércio, restauração, estética, retalho, etc.
•
Impressora térmica alfanumérica profissional, silenciosa e rápida
em 10,4 linhas/seg.
•
Display de cliente orientável e ajustável.
•
Diário eletrônico de 3.000 linhas.
•
Até 400 PLUs programáveis e 8 códigos de identificação de
empregados.
•
Teclado completo com acesso 40 departamentos (20 por tecla de
função Shift).
•
Caixa registadora de cor negra e gaveta larga, ( compartimentos
para 4 notas, 8 moedas ).

REGISTADORA OLIVETTI ECR-6800
A Olivetti ECR 6800 é uma caixa registadora alfanumérica compacta e
elegante com prestações próprias de modelos de gama alta.
Ideal para todo o tipo de comércio, restauração, estética, retalho, etc.
•
Impressora térmica alfanumérica profissional, silenciosa e rápida
em 10,4 linhas/seg.
•
Display de cliente orientável e ajustável.
•
Diário eletrônico de 3.000 linhas.
•
Até 400 PLUs programáveis e 8 códigos de identificação de
empregados.
•
Teclado completo com acesso 40 departamentos (20 por tecla de
função Shift).
•
Caixa registadora de cor branca e gaveta pequena, (
compartimentos para 3 notas, 8 moedas ).

REGISTADORA CASIO SE-C450
A caixa registadora “CASIO” SE-C450, possui um teclado plano com 72 teclas
programáveis de departamento.
O teclado é tratado com um processo de anti-bacteriano que inibe a propagação das
bactérias e fungos.
Impressora térmica com impressão de logotipo gráfico.
•
Rápido e fácil sistema de colocação de papel, “Drop-in”.
•
Amplo visor LCD retroiluminado, multi-linha de fácil leitura para o operador.
•
72 Departamentos.
•
3.000 PLU´s.
•
4 taxas de IVA.
•
Cartão SD para fácil transferência de dados de vendas diárias e programação a
PC.
•
Ligação a PC através de RS-232.
•
Emissão de faturas simplificadas com inserção dos dados do cliente final,
(Contribuinte, Nome e Morada).

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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REGISTADORAS
REGISTADORA CASIO SE-S400
A caixa registadora “CASIO” SE-S400, oferece funções inovadoras e graças
ao seu design elegante, combina perfeitamente com ambientes de negócios
modernos nos setores de comércio em geral, restauração e similares.
•
Impressora térmica com impressão de logotipo gráfico.
•
Rápido e fácil sistema de colocação de papel, “Drop-in”.
•
Amplo visor LCD retroiluminado, de fácil leitura para o operador.
•
25 Departamentos.
•
3.000 PLU´s.
•
4 taxas de IVA.
•
Cartão SD para transferir os dados de vendas e programação a PC.
•
Ligação a PC através de RS-232.
•
Emissão de faturas simplificadas com inserção dos dados do
cliente final, (Contribuinte, Nome e Morada).

REGISTADORA SAM4S ER-265EJ
De fácil utilização, a registadora ER-265EJ proporciona grande performance,
com um pequeno investimento. É a solução ideal para os pequenos
negócios de retalho e restauração.
•
Impressora Térmica; Velocidade de impressão: 18 linhas por
segundo
•
Largura de impressão: 57.5 mm, com sensor de fim de papel
•
Display: Operador e cliente: 16 carateres x 2 linhas LCD
retroiluminado em azul
•
CPU: 32bit (Rx-631, Renesas)
•
Memória: 2 Mbyte Flash (CPU interno), Data: 4 Mbit SRAM
•
Interface: 2 x RS-232, 1x USB, Leitor de cartões USB
•
Alimentação (Requisitos): AC 100~240V/50~60Hz; Consumo:
15W_reg
•
Dimensões: 400 x 450 x 242 (mm)

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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BALANÇAS CHECKOUT

BALANÇA CAS PR PLUS
Fabricada pela CAS, a PR PLUS é a melhor opção para responder com
eficiência às necessidades de pesagem dos pequenos negócios de retalho. A
PR Plus pode ser usada em qualquer lugar devido ao seu desempenho
altamente qualificado e interfaces confortáveis que alcançam a certificação
OIML. Fácil de manusear e com uma bateria recarregável, a Balança CAS PR
PLUS, com ou sem coluna, apresenta as características adequadas para
responder com eficiência aos negócios com necessidades de pesagem.
Especificações
•
Formato: Com coluna (P) ou sem coluna (B)
•
Alcance/Precisão: 15/30 kg (5gr/10gr) ou 6/15 kg (2gr/5gr)
•
Display: LED.
•
Informações no display: Peso/Preço Unitário/Preço Total.
•
Temperatura operacional: °С: -10 ~ +40
•
Alimentação elétrica: Bateria recarregável : AC 220V, 50 Hz
•
Duração da bateria: 20 horas
•
Dimensões mm (L x P x A): B - 335 x 396 x 103; P - 335 x 396 x 467
•
Dimensões do prato mm(LxP): 320 x 210
•
Peso (kg): B -3,5, P - 3,8
•
Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.

BALANÇA CAS ER PLUS
Adequada às necessidades da maior parte dos negócios de retalho, como
mercearias, peixarias ou frutarias, a balança CAS ER responde com precisão
às necessidades de pesagem na venda direta ao público. A bateria
recarregável é uma característica da CAS ER, que facilita o transporte e lhe
dá uma autonomia de até 5 dias.
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato: Com coluna (model CAS ER-P) ou sem coluna (modelo
CAS ER-S)
Capacidade: 15kg x 5gr/30kg x 10gr. mult.
Display: LCD retroiluminado.
Principais funções: PLUS: 205: 5 PLUS directos, 200 PLUS indiretos;
Funções tara e tara fixa.
Comunicações: Comunicação RS232 (PC, ECR ou impressora)
Alimentação elétrica: Bateria recarregável (autonomia até 150
horas).
Dimensões: 230 x 400 x 116 (mm)
Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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BALANÇAS CHECKOUT
BALANÇA DIBAL G-325
Desde os pequenos retalhistas até às grandes superfícies de venda, a
Balança DIBAL G325 cobre todas as necessidades de pesagem na venda
direta ao público. Um equipamento versátil, permite ligação ao POS e é
compatível com a maioria dos softwares para ponto de venda disponíveis no
mercado. A balança DIBAL G325, MULTIPROTOCOLO permite selecionar o
protocolo na própria balança. Com o seu formato plano ou em torre,
apresenta grande flexibilidade na adaptação ao espaço disponível na loja. A
torre pode ser facilmente instalada ou removida pelo cliente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato: Plano ou torre (torre incluída de fácil instalação pelo
cliente).
Alcance/Precisão: Multiescala: alcance 15/30kg, precisão 5/10g.
Display: 2 x LCD retroiluminados (operador/cliente)
Principais funções: PLUS: 100; Teclado 32 teclas;
Funções tara e tara fixa.
Multiprotocolo: 40 protocolos disponíveis
Comunicações: Comunicação RS232. Compatível com a maioria
dos softwares no mercado
Alimentação elétrica: 220V com adaptador AC / DC 12 V / 500 mA
Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.
Dimensões: 230 x 400 x 116 (mm)

BALANÇA DIBAL G-325B
Desde os pequenos retalhistas até às grandes superfícies de venda, a
Balança DIBAL G325B cobre todas as necessidades de pesagem na venda
direta ao público. Um equipamento versátil, permite ligação ao POS e é
compatível com a maioria dos softwares para ponto de venda disponíveis no
mercado. A balança DIBAL G325B, MULTIPROTOCOLO permite selecionar o
protocolo na própria balança. Com o seu formato plano ou em torre,
apresenta grande flexibilidade na adaptação ao espaço disponível na loja. A
torre pode ser facilmente instalada ou removida pelo cliente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato: Plano ou torre (torre incluída de fácil instalação pelo
cliente).
Alcance/Precisão: Multiescala: alcance 15/30kg, precisão 5/10g.
Display: 2 x LCD retroiluminados (operador/cliente)
Principais funções: PLUS: 100; Teclado 32 teclas;
Funções tara e tara fixa.
Multiprotocolo: 40 protocolos disponíveis
Comunicações: Comunicação RS232. Compatível com a maioria
dos softwares no mercado
Alimentação elétrica: 220V com adaptador AC / DC 12 V / 500 mA
Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.
Dimensões: 230 x 400 x 116 (mm)
Bateria interna recarregável de alto rendimento (G-325B): até 120
horas de autonomia com bateria a plena carga e retroiluminação
desligada.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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BALANÇAS BALCÃO
BALANÇA DIBAL WIND 500 W-010P | W-010T
Capacidade/alcance:
15Kg-5g | 30Kg-10g
Formato: Plano ou torre
Vendedores:
W-010: 5 vendedores
Interconexão:
W-010: até 5 balanças por secção
Comunicação:
Ethernet | TCP/IP

•
•
•
•

Balança peso-preço-importe, com impressora de tickets e ligação a PC
Display LCD de alta definição retroilumidado,
Bateria interna recarregável de alto rendimento (Opção): até 36 horas de autonomia (calculado
para 1.000 tickets, com 3 artigos por ticket).
Carcaça de plástico ABS de grande resistência e prato em aço inoxidável.

Impressora
Ticket

Ethernet
TCP/IP

Bateria
(opcional)

Prato: L360 x A260

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

Página 30 de 36

BALANÇAS BALCÃO
BALANÇA DIBAL WIND 500 W-015P | W-015T
Capacidade/alcance:
15Kg-5g | 30Kg-10g
Formato: Plano ou torre
Vendedores:
W-015: 5 vendedores
Etiquetas W-015:
Desde A30xL30 mm até A60xL80 mm
20 formatos fixos + 5 programáveis.
Comunicação:
Ethernet | TCP/IP

•
•
•

Balança peso-preço-importe, com impressora de tickets/etiquetas e ligação a PC.
Display LCD de alta definição retroilumidado.
Carcaça de plástico ABS de grande resistência e prato em aço inoxidável.

Impressora
Ethernet
Ticket/Etiqueta TCP/IP

Prato: L360 x A260

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

Página 31 de 36

GESTÃO DE ASSIDUIDADE E ACESSOS
RELÓGIOPONTO FINGERTEC TA500
O controle de assiduidade, ficará muito mais fácil com o terminal
Fingertec TA-500.
•
•
•
•
•

Pequeno em tamanho, mas grande em armazenamento.
Navegação intuitiva, equipado com um ecrã LCD a cores e icons
intuitivos.
Capacidade de memória de armazenamento até 2.000 impressões
digitais e 80.000 logs de transacções.
2 métodos de verificação disponíveis - impressão digital e
palavra-passe.
Várias opções disponíveis de comunicação - TCP/IP, RS-232, USB.

Equipado com um ecrã LCD TFT a cores de 2,8”, com icons intuitivos.
Permite a ligação a uma campainha/sirene externa.
A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de
assiduidade é feita através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo
standalone através de uma pen USB.

RELÓGIOPONTO FINGERTEC TA500R
A escolha é sua...
O terminal Fingertec TA- 500R partilha todas as funcionalidades do modelo
TA-500, apresentando também um leitor de cartões de proximidade RFID.
•
•
•
•

•

Navegação intuitiva, equipado com um ecrã LCD a cores e icons
intuitivos.
Terminal de fácil instalação e utilização.
Capacidade de memória de armazenamento até 2.000 impressões
digitais e 80.000 logs de transacções.
O TA-500R oferece uma variedade de opções de verificação, como
impressão digital, senha ou cartão RFID, proporcionando a
segurança e versatilidade que você precisa.
Várias opções disponíveis de comunicação - TCP/IP, RS-232, USB.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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GESTÃO DE ASSIDUIDADE E ACESSOS
RELÓGIO PONTO FINGERTEC R3
Para além de funcionar como um leitor de impressões digitais, pode conectar-se com
trincos elétricos, sensor de porta, alarme e botão de saída.
O terminal R3 suporta ligações TCP/IP, RS485 e USB e pode ser conectado a alarmes
para alertá-lo durante emergências, intrusões e tentativas de desmantelamento.
A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita
através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone, através de uma pen
USB.
•
•
•
•
•
•

Método de autentificação: Leitor biométrico + Senha (password) + RFID
Nº de utilizadores: 3.000 utilizadores
Capacidade de armazenamento: 100.000 registos
Interface: TCP/IP, RS-232, USB, RS-485
Display: LCD TFT a cores de 2.4”
Idioma Voz/Software: Português

RELÓGIOPONTO FINGERTEC FACE ID3
Autenticação por reconhecimento facial, cartão de proximidade ou senha (password).
Com base na tecnologia de reconhecimento facial, o Face ID 3 usa câmeras
infravermelhas de alta qualidade para digitalizar seus recursos faciais e verificar sua
identidade.
A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita
através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone, através de uma pen
USB.
•
Método de autentificação: Leitor facial + Senha (password) + RFID
•
Capacidade: 400 Faces | 10.000 cartões RFID
•
Capacidade de armazenamento: 100.000 registos
•
Interface: TCP/IP, RS-232, USB, RS-485
•
Display: LCD TFT a cores de 3”
•
Idioma Voz/Software: Português

RELÓGIOPONTO FINGERTEC FACE ID4
O terminal Fingertec Face ID 4 é um terminal biométrico de Reconhecimento Facial
compacto e de elevada fiabilidade, aumenta de forma significativa a segurança da
identificação pessoal, podendo ser utilizado em todos os segmentos do mercado.
•
•

•
•
•

O Face ID 4 possui múltiplas opções de verificação, facial, cartão ou mesmo por senha.
Com o algoritmo de reconhecimento facial Biobridge VX8.0, a detecção das características faciais
durante a verificação e inscrição é feito de uma forma rápida e precisa. Com a câmera infravemelha
de alta resolução, a deteccção do rosto é possivel mesmo sob uma luz mínima.
O design ergonómico do terminal Face ID 4 é projetado especificamente para facilitar o
posicionamento e alinhamento do seu rosto para uma verificação fácil e sem complicações.
A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita através de
TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone, através de uma pen USB.
Tela sensível ao toque em cores, mensagens curtas, códigos de trabalho, exibição de fotos após
verificação. Estes são os muitos recursos adicionais que você obtém com o terminal Face ID 4.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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CALCULADORAS
OLIVETTI SUMMA 302
A Summa 302 é facil de transportar (graças ao funcionamento por bateria ou
energia eléctrica), possui um grande número de funções avançadas, e com
um amplo teclado (prático e de fácil utilização) além de uma impressora por
impacto de duas cores.
A Summa 302 faz parte da linha ECO FRIENDLY da Olivetti: calculadoras
tecnologicamente avançadas, com funções amigáveis e que respeitam o
meio-ambiente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Calculadora com impressor
Velocidade impressão: 2,4 linhas/seg.
Dígitos visor: 12 dígitos
Rolo papel: 57 x 60 x 11 mm
Alimentação: Bateria UM-3 / x4 AA
Adaptador 6V DC 300mA
Dimensões (LxPxA): 160 x 220 x 50 mm
Peso: Aprox. 430 Gr.
Impressão BICOLOR

OLIVETTI LOGOS 902
Design compacto e ergonômico com um display LCD de 12 dígitos em duas cores,
extremamente brilhantes e visíveis em todas as condições de iluminação, impressora de
impacto de duas cores e velocidade de impressão de 3,5 linhas / segundo.
A gama de calculadoras profissionais Olivetti ECO FRIENDLY, respondem aos elevados
padrões de economia de energia e eficiência. Não contêm substâncias tóxicas (nocivas à
saúde) e são fabricadas de materiais reciclados e recicláveis no final da vida do produto.
O display desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade, permitindo uma
significativa economia de energia.
Equipado com um teclado antisséptico que impede o desenvolvimento e disseminação
de bactérias, fungos e microrganismos.
•

Tipo: Calculadora com impressora

•

Velocidade impressão: 3,5 linhas/seg.

•

Dígitos visor: 12 dígitos

•

Rolo papel: 57 x 60 x 11 mm

•

Alimentação: rede eléctrica AC 220/240 V

•

Dimensões (LxPxA): 205 x 310 x 80 mm

•

Impressão BICOLOR

•

Peso: Aprox. 1,4 Kg

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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CALCULADORAS
OLIVETTI LOGOS 912
Design compacto e ergonômico com um display VFD de 12 dígitos de
grande formato, impressora de impacto de duas cores e velocidade de
impressão de 3,5 linhas / segundo.
A gama de calculadoras profissionais Olivetti ECO FRIENDLY, respondem aos
elevados padrões de economia de energia e eficiência. Não contêm
substâncias tóxicas (nocivas à saúde) e são fabricadas de materiais reciclados
e recicláveis no final da vida do produto.
O display desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade,
permitindo uma significativa economia de energia.
Equipado com um teclado antisséptico que impede o desenvolvimento e
disseminação de bactérias, fungos e microrganismos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Calculadora com impressora
Velocidade impressão: 3,5 linhas/seg.
Dígitos visor: 12 dígitos
Rolo papel: 57 x 60 x 11 mm
Alimentação: rede eléctrica AC 220/240 V
Dimensões (LxPxA): 205 x 310 x 80 mm
Peso: Aprox. 1,4 Kg
Impressão BICOLOR

OLIVETTI LOGOS 914
A calculadora Logos 914T é projetada para uso intensivo, está equipada com uma rápida
impressora térmica silenciosa de 10 linhas/segundo e visor LCD retroiluminado de 14
dígitos a 2 cores.
A gama de calculadoras profissionais Olivetti ECO FRIENDLY, respondem aos elevados
padrões de economia de energia e eficiência. Não contêm substâncias tóxicas (nocivas à
saúde) e são fabricadas de materiais reciclados e recicláveis no final da vida do produto.
O display desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade, permitindo uma
significativa economia de energia.
Equipado com um teclado antisséptico que impede o desenvolvimento e disseminação
de bactérias, fungos e microrganismos.
Tipo: Calculadora com impressor
•

Velocidade impressão: 10 linhas/seg.

•

Dígitos visor: 14 dígitos

•

Rolo papel: Térmico 57 x 60 x 11 mm

•

Alimentação: 220/240 V

•

Dimensões (LxPxA): 205 x 320 x 87 mm

•

Peso: Aprox. 1,7 Kg

•

Impressão BICOLOR

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.
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INFORMAÇÃO
As informações contidas neste catálogo têm caráter puramente informativo, devido às constantes
evoluções que sofrem os nossos produtos, todas as suas especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da SER4SYST, S.A.
As imagens dos diferentes produtos, incluídas neste catálogo, são meramente ilustrativas e tentam ser
as mais exemplificativas da realidade, no entanto, podem não corresponder exatamente ao produto real.
Este catálogo, contêm informação resumida, se desejar obter mais informações sobre os nossos
produtos, por favor, não hesite em contactar-nos.
Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas
comerciais de suas respetivas empresas e aqui reconhecidos.
A todos os preços presentes neste documento acresce IVA à taxa legal em vigor.
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