
ENDOSSO DE 
LINHA ÚNICA

 

SmartSource  Elite 55 
A escolha segura
O scanner de cheques SmartSource Elite 55 da Digital Check foi projetado tendo em 
mente o operador de captura remota de depósitos. O design robusto e de baixa 
manutenção e a facilidade de uso garantem uma experiência positiva para os usuários. 
O Elite 55 também pode ser usado como uma alternativa de baixo custo para 
instalações de caixa que requerem apenas endosso 
de linha única ou que utilizam endosso virtual.

O SmartSource Elite 55 é configurado com um 
endossador de jato de tinta traseiro de linha 
única altamente flexível para aplicações remotas 
de captura de depósitos com um requisito de 
endosso. O texto de endosso pode ser 
personalizado com base na preferência do 
banco ou do provedor de aplicativos.

Possui captura de cartão 
de identificação de dois 
lados usando 
sensores de imagem de 
600 dpi que produzem 
imagens coloridas 
ou em tons de cinza de 
alta resolução.

DIGITALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS 
DE IDENTIFICAÇÃO

Uma luz indicadora alerta 
os usuários quando é hora 
da limpeza. Basta, então, o 
usuário pressionar o Botão 
Inteligente três vezes para 
ativar o modo de limpeza, 
inserir um cartão de 
limpeza e o scanner 
executa uma sequência de 
limpeza exclusiva, que limpa 
o trilho e os sensores.

LIMPEZA 
AUTOMATIZADA

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS

•  Alimentação em lote - 
digitaliza até 55 DPM

•  Endossador de jato de 
tinta de uma linha

•  Limpeza 
automatizada com 
indicador de Botão 
Inteligente

•  Digitalização de 
documentos de 
identificação

•  Sensor de imagem de 
600 dpi

•  Reconhecimento E13B 
e CMC7 MICR com 
detecção automática 
e assistência de 
reconhecimento 
óptico E13B integrado

Ideal para captura remota 
de depósitos

O scanner SmartSource Elite 55 foi 
otimizado para aplicações remotas 
de captura de depósitos. Com uma 
velocidade de processamento de 55 
documentos por minuto e um 
alimentador automático de 100 
documentos, o scanner Elite 55 
processa rapidamente lotes de 
documentos.

Qualidade 
e desempenho

O Elite 55 é baseado no design 
comprovado do SmartSource Pro 
Elite, mantendo uma reputação de 
precisão e confiabilidade. O Elite 55 é 
uma opção acessível de captura de 
cheques de alimentação múltipla 
que não compromete a qualidade e 
o desempenho que você espera de 
um produto Digital Check®.

Captura de imagem 
e MICR líder do setor

O Elite 55 usa sensores de imagem 
de 600 dpi e aplica a limiarização 
para criar imagens de alta resolução, 
resultando em excelentes taxas de 
leitura CAR/LAR. Nossas cabeças de 
leitura MICR de primeira linha, 
juntamente com o reconhecimento 
óptico, oferecem uma defesa 
comprovada e confiável contra 
caracteres ambíguos e documentos 
fora das especificações.
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Dimensões do scanner
Altura: 6,99 pol. (17,8 cm)
Largura: 5,93 pol. (15,06 cm)
Comprimento: 8,66 pol. (22 cm)
Peso: 4,7 lb. (2,1 kg)

Velocidades de digitalização - Documentos por 
minuto (DPM)
Até 55 DPM

Bolsos de entrada e saída de documentos
Bolso de entrada: Capacidade do alimentador de até 100 itens
Bolso de entrada se abre automaticamente para facilidade de uso
Detecção de documentos duplos
Bolso de saída: Até 150 itens

Manuseio de documentos
Altura do documento: 2,00 a 6,00 pol. (5,08 a 15,24 cm)
Altura de captura de imagem: Até 4,25 pol. (10,80 mm)
Comprimento do documento: 2,90 a 9,25 pol. (7,37 a 23,5 cm)
Gramatura do documento: 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2)
Espessura do documento: 0,0032 - 0,0058 pol. (0,081 - 0,147 mm)
Entrada frontal de documentos de identificação: Cartões de identificação 
e itens de até 3,375 x 2,25 pol. (85,60 x 57,15 mm) Captura de cartão de 
identificação (compatível com o aplicativo)

Opção de endossador de jato de tinta
Cartucho de tinta substituível pelo usuário (impressão de 96 dpi, 1 linha)
Três (3) níveis de qualidade de impressão disponíveis (econômica, 
padrão, ou premium)
Texto configurável pelo usuário

Sensores de imagem
Resolução: 600 dpi
Fonte de luz: LEDs de três cores

Captura de imagem
Duas (2) imagens coloridas ou uma combinação de até cinco (5)
de dois tons e cinza

Apresentações de imagens disponíveis
- Bitonal (preto/branco)
- Nível de cinza (256 tons de cinza)
- Cor (24 bits, RGB)
Resoluções de imagem disponíveis
- 300 dpi, somente cores (rendimento reduzido) 
- 240, 200 dpi, nível de cinza ou de dois tons 
- 120, 100 dpi, nível de cinza

Padrões de compressão de imagem
CCITT Grupo 4 (imagens bitonais)
Parâmetros JPEG (imagens em nível de cinza)
Dados de pixel RGB de 24 bits não compactados (imagens coloridas)*

Reconhecimento MICR/OCR
E13B e CMC7 com detecção automática 
OCR-A, OCR-B, E13B
Duas (2) bandas de digitalização OCR de 0,50 polegada (12,7 mm) 
fornecem
96 caracteres por banda de digitalização
Leitura combinada MICR/OCR

Funções de produtividade (Botão Inteligente)
Luz de status LED multicolorida, botão combinado de energia, 
início/parada do alimentador, eliminação de atolamento de 
documentos e ativação do modo de limpeza 

Conectividade
Cabo USB 2.0 de alta velocidade e fonte de alimentação incluídos

Interfaces de Programação de Aplicativos (API) 
SmartPVA API
API DeviceSuite
API Ranger Transport (adquirido separadamente da Silver Bullet 
Technology Inc.)

Sistemas operacionais suportados
API SmartPVA
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
DeviceSuite 
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
Ranger Transport API (entre em contato diretamente com a Silver 
Bullet Technology Inc. para obter informações sobre os sistemas 
operacionais compatíveis pela Ranger)

Garantia padrão
Um ano, de acordo com a garantia limitada do produto da Digital 
Check Corp.

Necessidades de alimentação
100-240 VAC a 50/60 Hz
Potência de operação: 48 W
Potência em espera: 3 W

Meio ambiente
Temperatura de funcionamento: 60° - 90°F (15° - 32°C)
Umidade de funcionamento: 35% a 85% sem condensação

Certificações
Segurança: 
UL, cUL, CE, BIS

Emissões: 
FCC: Classe A
ICES-003
CE
VCCI

Eficiência da fonte de alimentação: 
DOE Nível VI
Compatível com RoHS

Números das peças

SmartSource  Elite 55

Opção de impressora de recibos que cabe sob o scanner

Especificações
do scanner

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tel: 847.446.2285 • Fax: 847.441.5507 • www.digitalcheck.com
Digital Check, o logotipo Digital Check, SmartSource, ReceiptNOW e The Secure Choice são marcas registradas 

nos EUA da Digital Check Corp. Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados 
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

© 2023 Digital Check Corp.
2023.4.11

SSM1-ELITE55 (modelo padrão Elite 55) 
SSM1-ELITE55-IJ (Elite 55 com endossador para jato de tinta)

A Digital Check oferece a impressora térmica ReceiptNOW® Elite, 
projetada para caber embaixo da Elite 55 para minimizar os 
requisitos gerais de espaço.


