
 
PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS

OPERAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO EM 
LOTE COM 
CLASSIFICAÇÃO 
DE 2 BOLSOS

SmartSource  Professional 
A escolha segura

MELHOR EFICIÊNCIA 

O SmartSource Professional é um scanner de mesa de alta velocidade 
com capacidade de classificação de dois bolsos. Projetado 
para atender às necessidades de captura de alto volume 
no guichê ou no balcão do caixa, o Professional é fácil de 
operar e requer manutenção mínima do operador.

O scanner inclui um design de 
alimentador aberto para maior 
produtividade. O alimentador 
automático facilita o carregamento 
contínuo de documentos e abre 
automaticamente o alimentador de 
entrada quando vazio. O scanner inclui 
um botão SmartClear para eliminar 
facilmente os atolamentos de 
documentos do trilho.

ENDOSSADOR DE JATO DE 
TINTA DE 4 LINHAS
O scanner inclui um design de alimentador aberto para 
maior produtividade. O alimentador automático facilita o 
carregamento contínuo de documentos e abre 
automaticamente o alimentador de entrada quando vazio. 
O scanner inclui um botão SmartClear para eliminar 
facilmente os atolamentos de documentos do trilho.

O Professional possui 
recursos de classificação de 
dois bolsos. As decisões de 
bolso podem ser 
determinadas pelo MICR 
e/ou conteúdo da imagem 
frontal, como 
reconhecimento óptico de 
caracteres (OCR), 
reconhecimento de código de 
barras, resultados de 
qualidade de imagem (frontal 
e/ou traseira) ou queda d'água.

•  Alimentação em lote - 
digitaliza até 200 DPM

•  Capacidade de 
classificação de 2 
bolsos

•  Endossador de jato 
de tinta de 1 a 4 linhas

•  Bandeja de 
alimentação de até 
100 itens

•  Trilho aberto para 
facilitar o acesso

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

Digitalização com 
alimentação em lote 

rápida e poderosa
O Professional possui um funil de entrada 
para 100 itens e uma velocidade máxima 
de digitalização de até 200 documentos 
por minuto, tornando-o um scanner de 
cheques ideal para ambientes de 
digitalização de alto volume. Também 
inclui a capacidade de digitalizar uma 
variedade de documentos, como 
envelopes de caixas eletrônicos e 
pedaços de papel muito curtos (menos de 
três polegadas [7,6 cm] de comprimento).

Requisitos de manutenção 
reduzidos

O Professional é projetado para 
manutenção mínima. O uso de um cartão 
de limpeza Digital Check® e tampas fáceis 
de remover facilitam a limpeza regular. O 
endossador de jato de tinta usa uma 
formulação de tinta personalizada que 
elimina a necessidade de limpar o 
cartucho. Os operadores podem passar 
mais tempo sendo produtivos e 
atendendo seus clientes, e menos tempo 
se preocupando com manutenção 
regular ou substituição de consumíveis.

Captura de imagem 
e MICR de qualidade

O Professional usa sensores de imagem 
de 300 dpi e aplica produção de limite a 
cores de alta resolução ou imagens em 
escala de cinza, resultando em excelentes 
taxas 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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SmartSource  Professional
Especificações

Opção de impressora de recibos que cabe sob o scanner

Números das peças
SSP2200100-P20 (Profissional com endossador para jato de tinta)

Dimensões do scanner
Altura: 7,13 pol. (18,1 cm)
Largura: 5,81 pol. (14,8 cm)
Comprimento: 13,63 pol. (34,7 cm)
Peso: 7,00 lb. (3,18 kg)

Velocidades de digitalização - Documentos por 
minuto (DPM)
Até 200 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
Bolsos de saída: Até 100 itens por bolso

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)

Endossador de jato de tinta
Cartucho substituível pelo usuário (impressão de 600 dpi, 1-4 linhas)
Três (3) níveis de qualidade de impressão disponíveis (econômica, padrão 
ou premium)
Texto configurável pelo usuário

Sensor de imagem
Resolução: 300 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
• Dois tons (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 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) 
Interruptor de energia combinado, início/parada do alimentador, 
botão SmartClear

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

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

Sistemas operacionais suportados
SmartPVA para Windows
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
API 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: 25 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

A Digital Check oferece a impressora térmica ReceiptNOW®, projetada 
para caber embaixo da Professional, minimizando os requisitos gerais de 
espaço na estação de trabalho do caixa.
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