
A Impressora térmica de comprovantes NCR RealPOS é rápida, 
silenciosa e, acima de tudo, confiável
A Impressora térmica de comprovantes NCR RealPOS oferece uma 
performance de impressão excepcional, alta resolução e opções de 
impressão em duas cores. Esta impressora tem uma base pequena e 
sobressai em qualquer ambiente varejista, especialmente nos segmentos 
de restaurante e fast food.

•	 Desfrute	a	qualidade	excepcional	desta	impressora	versátil	de	
alto desempenho

A performance de impressão excepcional com até 52 linhas por 
segundo, desta impressora de alta resolução (203dpi), apresenta texto 
nítido e gráficos brilhantes e uma impressão de fácil leitura. 

•	 Poupe	dinheiro	e	proteja	os	seus	investimentos

As múltiplas opções de conectividade, tais como o auto-sensor RS232 
e USB, poderão proteger o seu investimento atual com tecnologia que 
pode crescer junto com seus negócios simplesmente trocando cabos. 
Combinada com uma emulação 7194, o aprimoramento é simples.

•	 Aumente	a	produtividade	com	um	desenho	inteligente	e	
intuitivo,	fácil	de	usar

A troca de bobina de papel é fácil e rápida. A programação por meio 
de uma única tecla, além dos diagnóticos local e remoto, fazem com 
que a configuração e o uso desta impressora sejam simples e facéis.
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Impressora térmica de comprovantes NCR RealPOS™ 

Procura uma impressora de alta resolução e 
alta velocidade que seja versátil e durável?

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

•	 A	alta	velocidade	e	aumento	de	produtividade

•	 A	resistência	aos	derramamentos	aumenta	o	

tempo de atividade

•	 Impressão	em	alta	resolução,	textos	e	gráficos	

nitidos

•	 A	impressão	a	duas	cores	personaliza	os	

comprovantes

•	 Tecla	única	de	programação	diagnósticos	local	

e remoto

•	 Rápida	troca	de	papel
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Especificações técnicas
Cabeça fixa, térmica, 203 DPI•	

Velocidade de impressão: até 52LPS•	

Faca rotativa•	

Porta única de gaveta de caixa, com suporte para •	
1 ou 2 gavetas

Interface RS232 ou USB auto sensitivas•	

Impressão térmica em 44 ou 56 colunas•	

Impressão em duas cores opcional•	

Sensores de “pouco papel” e “sem papel”•	

Logo personalizável e grupo de caracteres em •	
RAM

Bege ou cinza carvão •	

COLUNAS POR LINHA E ESPAÇO ENTRE CARACTERES 
(PAPel	De	80mm)

44 @ 15.6CPI (padrão) •	

56 @ 20.3CPI (comprimido)•	

2 @ 7.8CPI (padrão duplo byte)•	

8 @ 10.2CPI (kanji comprimido duplo byte)•	

COLUNAS POR LINHA E ESPAÇO ENTRE CARACTERES 
(PAPel	De	58mm)

32 @ 15.6CPI (padrão)•	

42 @ 20.3CPI (comprimido)•	

17 @ 8.5CPI (padrão duplo byte)•	

21 @ 10.2CPI (kanji comprimido duplo byte)•	

mODOS	De	ImPReSSÃO

Impressão padrão, comprimida, dupla altura, •	
dupla largura, de cabeça para baixo, rotativa, 
sublinhada, escalonavel, negrito, sobrescrito, 
itálico, subscrito, inverso

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	•	

252 Windows•	 ® Latim I

Katakana •	

932	Japonês	Kanji	•	

936 Chino simples •	

949 Coreano •	

950 Chino tradicional•	

GeRAÇÃO	De	CÓDIGO	De	bARRAS

UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN •	
8 (EAN), Código 39, Código 128, 
Interleaved 2 of 5, Codabar, Código 93, 
PDF417

ReQUISITOS	De	eNeRGIA

Energia 24.0V para NCR 30/80/80c/70 POS•	

Alimentação de energia externa, •	
opcional, de 75-watt

DImeNSÕeS	

5.7” x 7.0” x 6.2“  •	
(149mm x 178mm x 152mm)

Peso: 3.4 lbs•	

CONDIÇÕeS	AmbIeNTAIS	

Temperatura de operação: 40°F a 112°F •	
(5°C a 45°C)

Umidade de operação: 5%-90%•	

DRIVeRS	DA	ImPReSSORA

OPOS, TAPS (Emulação 7193), JavaPOS •	
para Windows e Linux®

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.


