
• Instalação rápida em locais existentes

• Três anos de garantia (com opção de troca antecipada)

Compatibilidade

• Interface USB ou Ethernet

• Conjunto completo de 108 fontes padrão e internacionais

c/ código de barras

• Imprime em papel padrão, de segurança, sem BPA e de 2
cores

• Atende às normas internacionais de tensão

• Certificações mundiais

Recibos personalizáveis

• Logotipos nas partes superior e inferior

• Mensagens nas bordas

• Marcas d'água

• Fontes Windows True Type

• Texto/gráficos em cores –

utilizando papel de 2 cores

SmartSource ReceiptNOW

Imprime recibos no próprio scanner de cheques. Projetada 

para integrar-se debaixo dos scanners SmartSource da 

Digital Check – combinando o scanner e a impressora de 

recibos no mesmo espaço e poupando lugar no balcão!

SmartSource ReceiptNOW  — Projetada para integrar-

se debaixo do SmartSource Professional, Value, Expert, 

Adaptive e outros scanners.

SmartSource ReceiptNOW Elite — Projetada para 

integrar-se debaixo dos scanners da série SmartSource 
Elite.

Recursos
• Impressora de recibos térmica e silenciosa

• Desocupa espaço no balcão

• Basta puxar e inserir o papel

• Maior bobina disponível

• Corte total ou parcial do papel

• Alta velocidade de impressão: 20 cm/segundo

• Menos manutenção do que impressoras matriciais

ReceiptNOW®

SmartSource 
ReceiptNOW Elite

SmartSource 
ReceiptNOW

A melhor palavra é do cliente!
“Quando integramos as impressoras ReceiptNOW e
os scanners SmartSource, conseguimos melhorar a
experiência do cliente e tirar proveito das eficiências
de processamento.”– Rachel Emery, Vice-Presidente
Adjunta e Gerente de Automação de Escritório,
United Bank & Trust
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Para obter mais informações sobre toda a linha de produtos

de captura remota da Digital Check, ligue para 
+1-847-446-2285 ou visite www.digitalcheck.com
SmartSource, ReceiptNOW e Cache2Cash são marcas registradas da Digital Check Corp. Ranger é marca 
registrada da Silver Bullet Technology, Inc. Todas as demais marcas e produtos mencionados neste 
documento são reconhecidos como marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos titulares.  
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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SmartTIP Tire uma 
foto desta imagem 
para obter mais 
informações.

Dados técnicos do SmartSource ReceiptNOW

  Modelos     

  SRNELITE-USB – ReceiptNOW Elite, Interface USB

  SRN2PTR-USB – ReceiptNOW, Interface USB

  SRN2PTR-ETH – ReceiptNOW, Interface Ethernet    

  Impressão/alimentação/corte    

  Impressão térmica direta

  Capacidade de impressão em preto e duas cores

  Velocidade de impressão em preto: 20 cm/segundo

  Resolução: 203 x 180 dpi

  95 caracteres alfanuméricos e 13 internacionais c/ Kanji

  Fontes True Type disponíveis quando controlada como impressora Windows

  Fontes de código de barras 1D/2D

  512K de memória flash integrada para logotipo

  Guilhotina automática para corte total/parcial    

  Controles    

  Interruptor liga/desliga

  LEDs com alertas sonoros para papel vazio/baixo

  Botão de avanço do papel

  Ajuste de largura do papel

  Indicador de ativação   

  Interface

  USB ou 10/100 Base-T/TX

  Série padrão de comandos ESC/POS

  OPOS e JavaPOS, Auto Status Back (ASB)   

  Dimensões

ReceiptNOW  ReceiptNOW Elite

  Altura: 13,7 cm      13,2 cm

  Largura: 15,5 cm      14,5 cm

  Comprimento: 38,8 cm      24,2 cm

  Ambiente/acústica     

  Ambiente operacional de 5 a 50°C 

  Acústica < 60 dba para corte e impressão

  Alimentação

  Tensão internacional: 100-240 Vca, 50/60Hz

  Fonte de alimentação incluída    

  Papel/carregamento     

  Papel padrão, de segurança, sem BPA, de 2 cores

  Largura ajustável do papel: 6,1 cm a 8,3 cm 

  Diâmetro máximo da bobina de papel: 8,3 cm 

  Deslizar a bandeja, inserir o papel    

  Garantia/assistência técnica  

  3 anos de garantia

  Opção de troca antecipada

  Personalização gráfica do recibo     

  Vários gráficos podem ser incluídos em qualquer posição

  Mensagens personalizadas

  Marcas d'água    

  SO host     

  Win 2000, XP, Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64)   

  Manutenção 

  Software de teste e diagnóstico

  Guia do operador

  Certificações     

  Emissões de EMI: FCC Classe B, CE, VCCI 

  Suscetibilidade e ESD: CE

  Segurança: CE, CB, CUL/UL 60950

  Conformidade com RoHS (UE)

  Regulamentos de Eficiência de 2010 para Aparelhos Eletrodomésticos, 
  Califórnia, Título 20

Observe que nem todas as combinações API/Sistemas Operacionais estão qualificadas. Contate seu o desenvolvedor de seu 

aplicativo para mais informações.  Os recursos específicos podem não ser suportados por todos os API ou vai exigir uma ver-

são mínima API. Contate Digital Check para mais informaçõe.




