
A Impressora multifuncional NCR RealPOS realiza impressões  
de comprovantes e formulários de maneira rápida, confiável  
e silenciosa
Produza um impacto na produtividade da loja e concentre-se nas vendas 
com o desenho inteligente e as características amigáveis ao operador da 
Impressora multifuncional NCR RealPOS.

•	 Proporciona	velocidade	e	flexibilidade

FinalizaFinaliza rapidamente transações para seus clientes com a 
tecnologia térmica de alta velocidade que imprime até 52 linhas por 
segundo. A impressão de alta resolução suporta múltiplas simbologias 
de códigos de barra, simplifica devoluções e minimiza as fraudes com 
recibos codificados.

•	 Melhora	a	produtividade	na	frete	de	caixa	

A Impressora multifuncional NCR RealPOS oferece características 
para manuseio de cheques que reduzem os custos e melhora a 
produtividade do caixa no check-out. Uma leitora MICR de cheques, 
opcional, permite uma validação dos cheques rápida e confiável. 
Fazendo virar o cheque, o operador pode imprimir sobre ambos os 
lados do papel com a simples inserção do cheque, minimizando a 
intervenção humana.

•	 Oferece	um	desenho	inteligente	e	intuitivo

Os estudos de engenharia dos fatores humanos da NCR mostram que 
a Impressora multifuncional NCR RealPOS é fácil e intuitiva em sua 
operação. Seus operadores são mais produtivos e seus funcionários 
podem se concentrar no que é importante: os seus clientes!

•	 Mantém	as	filas	do	caixa	ativas	e	em	movimento

A Impressora multifuncional NCR RealPOS é projetada para os 
ambientes varejistas mais adversos. Ao contrário de outras impressoras 
que utilizam interruptores DIP, a programação pode ser feita através  
de um simples tecla que guia o usuário através do processo diagnóstico. 
D Devido a sua facilidade de manutenção modular, os consertos são 
rápidos e econômicos.
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Experience a new world of interaction

NCR	RealPOS™	Impressora	Multifuncional

Procura uma impressora multifuncional  
que seja rápida, confiável e fácil de usar? 

Para maior informação, visite www.ncr.com, ou envie  

um email a retail@ncr.com.



 A NCR melhora continuamente os produtos conforme novas tecnologias e componentes se tornam disponíveis. A NCR portanto, se reserva o direito de modificar as especificações sem 
aviso prévio.

Todas as características, funções, e operações descritas aqui podem não ser comercializadas pela NCR em todas as partes do mundo. Consulte seu representante NCR ou escritório da  
NCR para obter as informações mais atuais.

NCR RealPOS é uma marca registrada o uma marca comercial da NCR Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as marcas e nomes de produtos que constam deste 
documento são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários.
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Características principais

•	 FacaF	Facarotatória

•	 Servicibilidade	modular

•	 Estação	de	deslize	de	impacto	com	indicador	

de alinhamento de formulários

•	 Carga	“drop-in”	do	papel	com	sensores	de	

“com	papel”	e	“sem	papel”	

•	 Opções	de	impressões	em	cores:	 

preto + 1 cor (vermelho ou azul) 

•	 3MB	de	memória	para	firmware	e	gráficos	

•	 p	Porta	única	para	gaveta	(1	ou	2	gavetas)	
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Especificações	técnicas

ESTAÇÃO	dE	RECIbOS	TéRMICOS

Cabeça	fixa,	térmica,	203	dpi•	

Velocidade de impressão:  •	
50lps @ 7.5lpi; 52lps @ 8lpi

OPçõES 

Leitora de cheques MICR•	

Módulo	“flip”	para	cheques:	 •	
imprime frente e verso dos cheques

RS232	auto-sensor,	interface	USB•	

gERAçãO dO CódIgO dE bARRAS

UPC-A,	UPC-E,	JAN	13	(EAN),	JAN	8	(EAN),	 •	
Code	39,	Code	128,	Interleaved	2	of	5,	Codabar,	
Código	93,	PDF	417	(só	estação	de	recibos)

MOdOS	dE	IMPRESSÃO

Impressão padrão, comprimido, dupla altura, •	
dupla largura, de cabeça para baixo, rotado, 
sublinhado, escalável, negrito, sobrescrito,  
itálico, subscrito, verso

REquERIMENTOS	PARA	dESlIzE	dE	PAPEl

Até quatro ply•	

CONJUNTO dE CARACTERES 

437	Inglês	EUA•	

850 Multilíngüe (Latim I)•	

852 Eslavo•	

858 Multilíngüe com símbolo do Euro•	

860	Português•	

862 Hebreu •	

863	Canadense	francês	•	

864 Árabe •	

865 Nórdico •	

866 Cirílico•	

874	Tailandês•	

1252 Windows•	 ® Latin I

Katakana•	

932	Japonês	Kanji	•	

936	Chino	simples•	

949 Coreano •	

950 Chino tradicional•	

CORES

Bege ou carvão •	

REquERIMENTOS	dE	ElETRICIdAdE

Conexão elétrica dedicada de 24V  •	
(RealPOS	80,	80c,	70,	30)

Existe fonte de alimentação de 75W  •	
externa opcional

dIMENSÕES	

7.5”	x	10.34”	x	7.00”	 •	
(190.5mm x 262.5mm x 178mm)

Peso: 8.56lbs•	

CONdIÇÕES	AMbIENTAIS	

Temperatura de operação:  •	
40°F–12°F (5°C–45°C)

Umidade de operação: 5%–90%•	

dRIVERS	dA	IMPRESSORA

OPOS, TAPS (7156 Emulation Mode),  •	
JavaPOS para Windows e Linux®

PAdRãO 

Colunas por linha  •	
(papel	80mm/58mm)	 44/32

Pitch dos caracteres  15.6/15.6•	

Cela	dos	caracteres	 13x24/13x24•	

COMPRIMIdO

Colunas por linha  •	
(papel 80mm/58mm) 56/42

Pitch	dos	caracteres		 20.3/20.3•	

Cela dos caracteres 10x24/10x24•	

duPlO	bYTE	PAdRÃO	

Colunas por linha  •	
(papel 80mm/58mm) 22/17

Pitch dos caracteres  7.8/8.5•	

Cela dos caracteres 24x24•	

duPlO	bYTE	COMPRIMIdO	

Colunas por linha  •	
(papel 80mm/58mm) 28/21

Pitch	dos	caracteres		 10.3/10.2•	

Cela dos caracteres 20x24•	

Por que a NCR?
Com mais de 125 anos de experiência em varejo, a 
NCR é líder mundial no fornecimento de soluções 
assistidas e de auto-atendimento. Ajudamos 
nossos clientes em todo o mundo a melhorar suas 
interações com clientes, implementar mudanças 
rapidamente e de maneira proativa, e transformar 
seus negócios para se tornar líderes e agentes de 
mudança. Também podemos ajudar você.


