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As impressoras ReceiptNOW adicionam 
impressão térmica de recibos ao seu scanner de 
cheques.  Projetado para caber sob os scanners 
Digital Check® SmartSource® ou TellerScan®, o 
design empilhável permite que os usuários 
combinem seu scanner e impressora de recibos na 
área de trabalho de um único dispositivo.

As impressoras ReceiptNOW 
permitem que os usuários 
personalizem a aparência de 
seus recibos. As opções 
incluem logotipos superior e 
inferior, mensagens de borda, 
marcas d'água e fontes 
TrueType do Windows.

As impressoras ReceiptNOW 
são projetadas para caber 
embaixo do seu scanner de 
cheques para que você possa 
desfrutar de um espaço de 
trabalho mais limpo e eficiente. 
A ReceiptNOW está disponível 
em dois formatos, cada um 
projetado para caber em uma 
variedade de produtos 
SmartSource e TellerScan.

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS

OPÇÕES DE DESIGN 
EMPILHÁVEIS

• Portas de conexão 
Ethernet opcionais e 
USB

• Design modular 
economiza espaço 
no balcão

• Gaveta deslizante 
fácil para 
substituição de 
papel

• Impressão térmica 
econômica e fácil

• Imprima gráficos em 
seus recibos

• Projetado para durar

•  USB ou interface Ethernet 
opcional

•  108 fontes padrão e 
internacionais completas 
com código de barras

•  Compatível com padrões 
internacionais de energia

•  Certificações mundiais

USB e/ou Ethernet 
Conectividade

A impressora ReceiptNOW 
oferece flexibilidade para 
diferentes ambientes. Esta 
impressora inclui opções para 
configurações conectadas por 
Ethernet e USB.

• Impressora térmica silenciosa 
de recibos

• Libera espaço no balcão do caixa•
• Alimentação simples de papel, 

basta puxar e encaixar
• Adequada para os maiores rolos 

de papel para recibos
• Corte de papel completo 

ou parcial



Opções de configuração

ReceiptNOW Elite
 

Scanners suportados

• SmartSource Elite
• SmartSource Pro Elite
• SmartSource Pro Elite Plus
• SmartSource Expert Elite 
• TellerScan TS500

Números das peças

(Vista traseira da ReceiptNOW)

ReceiptNOW (original)
Configuração USB 

Números das peças
SRN2PTR-USB (ReceiptNow original com USB)

Scanners suportados

• SmartSource Professional
• TellerScan TS240

Impressoras ReceiptNOW

Configurações de USB 
e/ou Ethernet

SRNELITE-USB (ReceiptNow Elite com USB) 
SRNELITE-ETH2-E (ReceiptNOW Elite, USB e Ethernet)

Opção de configuração Ethernet 
para a ReceiptNOW

A ReceiptNOW Elite com configuração 
Ethernet está pronta para rede e vem 
com duas portas Ethernet traseiras, 
permitindo que você conecte a 
impressora com o scanner Expert Elite 
(Ethernet) ou Pro Elite Plus (Ethernet 
Convertible) na mesma linha.
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Números das peças

Especificações

Impressoras ReceiptNOW

Dimensões da impressora

ReceiptNOW Elite 
Altura: 5,7 pol. (14,48 cm)
Largura: 5,3 pol. (13,46 cm)
Comprimento: 10,5 pol. (26,67 cm)

ReceiptNOW (original) 
Altura: 5,4 pol. (13,72 cm)
Largura: 6,1 pol. (15,5 cm)
Comprimento: 15,3 pol. (38,86 cm) 

Impressão/alimentação/corte
Impressora térmica direta
A velocidade máxima de impressão é de 250 mm/seg. 
(ReceiptNOW Elite) Resolução: 203 x 180 dpi
95 caracteres alfanuméricos, 13 internacionais com fontes 
Kanji TrueType disponíveis ao ser conduzido como uma 
impressora Windows
Fontes de código de barras 1D/2D
Flash de logotipo integrado de 512K
Cortador automático completo/parcial

Controles
Interruptor liga/desliga
LEDs de papel vazio/pouco com alertas sonoros
Botão de alimentação de papel
Ajuste da largura do papel
Indicador de energia

Papel/Carregamento
Padrão, segurança, sem BPA, papel bicolor
Larguras do papel: 2,4 a 3,25 pol (6,1 cm a 8,3 cm)
Diâmetro do rolo de papel: 3,25 pol. (8,3 cm)
Bandeja deslizante, papel drop-in

Interface
USB e/ou Ethernet (ReceiptNow Elite)
Apenas USB (ReceiptNow original)
Conjunto de comandos ESC/POS padrão
OPOS e JavaPOS, retorno automático de status (ASB)

Acessórios incluídos
Cabo USB 2.0 (ReceiptNow Elite USB ou Ethernet e 
ReceiptNow (original))
Cabo Ethernet de 1 pé (ReceiptNow Elite Ethernet)
Fonte de alimentação internacional 100-240VAC, 50/60Hz

Personalização gráfica de recibos
Vários gráficos podem ser colocados em qualquer lugar
Mensagens personalizadas
Marcas d'água

Sistemas operacionais suportados
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)

Meio ambiente
Temperatura de funcionamento: 41° - 104° F (5° - 40° C) 
Umidade operacional: 20% a 90% sem condensação

Certificações
Segurança: 
UL, cUL, CE

Emissões: 
FCC: Classe B
ICES-003
CE
VCCI

Eficiência da fonte de alimentação: 
DOE Nível VI

Compatível com RoHS

SRNELITE-USB (ReceiptNOW Elite com USB) 
SRNELITE-ETH2-E (ReceiptNOW Elite, USB e Ethernet) 
SRN2PTR-USB (ReceiptNOW Original com USB)
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