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O scanner SmartSource Micro Elite é um scanner extremamente 
compacto e de baixo custo, otimizado para aplicações de captura remota 
de depósitos de baixo volume. Como todos os scanners do portfólio 
Digital Check®, o SmartSource Micro Elite oferece qualidade e 
desempenho líderes do setor.

LIMPEZA AUTOMATIZADA

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

OPERAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO 
ÚNICA E TAMANHO 
COMPACTO
O Micro Elite é o menor scanner 
de cheques de sua classe, 
ocupando muito pouco espaço 
na mesa ou no balcão do caixa. 
O Micro Elite de alimentação 
única tem uma velocidade de 
digitalização de 45 documentos 
por minuto (DPM) e pode 
manusear cheques na 
velocidade que você conseguir 
alimentá-los no dispositivo.

DIGITALIZAÇÃO 
DE DOCUMENTOS 
DE IDENTIFICAÇÃO
O Micro Elite possui sensores 
de imagem duplos de 600 dpi 
que produzem imagens de alta 
resolução em cores ou em tons 
de cinza. Ele também pode 
digitalizar itens rígidos, como 
Documentos de Identificação e 
carteirinhas de seguro de 
saúde. Seu trilho aberto permite 
a captura de itens de até 4,25 
polegadas de altura.

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS

▪ Tamanho reduzido 
para um espaço de 
trabalho mais 
eficiente

▪ Digitalização de 
documentos de 
identificação

▪ Opção de 
endossador de jato 
de tinta de uma linha

▪ Limpeza 
automatizada com 
indicador de Botão 
Inteligente

▪ Trilho aberto para 
facilitar o acesso

O SmartSource Micro Elite é construído 
com a qualidade de nossos scanners de 
alimentação em lote, mas ocupa muito 
menos espaço e possui um custo bem 
menor. Portanto, se você precisa de um 
scanner RDC na América do Norte ou de 
um scanner corporativo para lidar com 
cheques, cupons ou outras formas de 
pagamento compatíveis em outras partes 
do mundo, o Expert Micro Elite é o scanner 
ideal para você!

O Micro Elite 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.

O Micro Elite é compatível e facilmente 
integrado a aplicativos desenvolvidos para 
os scanners das séries SmartSource 
Professional ou Elite. Se você já estiver 
usando outros scanners SmartSource, a 
integração e a certificação são um 
processo muito mais simples. O Micro Elite 
usa toda a mais recente tecnologia Digital 
Check, incluindo nossos algoritmos líderes 
de mercado MICR, OCR, de 
reconhecimento de código de barras, de 
captura de imagem colorida e de 
processamento de imagem.

Acessível e
econômico

Incorporando décadas 
de tecnologia

Captura de imagem e 
MICR líder do setor



SmartSource   Micro Elite
Especificações do scanner

Dimensões do scanner

Velocidades de digitalização -
Documentos por minuto (DPM)
Até 45 DPM

Bolsos de entrada e saída de documentos

Manuseio de documentos

Reconhecimento MICR/OCR

Opção de endossador de jato de tinta

Sensor de imagem

Padrões de compressão de imagem

Funções de produtividade (Botão Inteligente)

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

Interfaces de programação de aplicativos (API)

Sistemas operacionais suportados

Garantia padrão

Necessidades de alimentação

Meio ambiente

Certificações
Segurança: 
UL, cUL, CE

Emissões: 
FCC: Classe B
ICES-003
CE

Eficiência da fonte de alimentação: 
DOE Nível VI

Compatível com RoHSNúmeros das peças
SSM1-MICROELITE (modelo padrão Micro Elite)
SSM1-MICROELITE-IJ (Micro Elite com endossador
de jato de tinta)
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Altura: 6,99 pol. (17,8 cm)
Largura: 4,18 pol. (10,6 cm)
Comprimento: 6,96 pol. (17,7 cm)
Peso: 2,9 lbs. (1,32 kg)

CCITT Grupo 4 (imagens bitonais)
Parâmetros JPEG (imagens em nível de cinza)
Compressão JPEG (imagens coloridas)

Funções: Interruptor combinado de energia, início/parada do 
alimentador, eliminação de atolamento de documentos e 
modo de limpeza
Luz de status LED multicolorida

API SmartPVA
API Ranger Transport (adquirido separadamente da Silver Bullet 
Technology Inc.)

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

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

100-240 VAC a 50/60 Hz
Potência de operação: 20 W
Potência em espera: 3 W

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

Leitura combinada MICR/OCR E13B
Leitura CMC7 MICR
Fontes de código de barras suportadas OCR-A, OCR-B, E13B e 1D
Duas (2) bandas de digitalização OCR de 0,50 polegada (12,7 mm) fornecem
96 caracteres por banda de digitalização

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

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

Bolso de entrada: Scanner de alimentação única (1 item por vez)
Bolso de saída: 1 item

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)
Materiais alternativos: Documentos de identificação e itens de até 
0,030 pol. (0,76 mm) de espessura,
e itens com altura superior a 6,00 pol. (15,24 cm)


