
IMPRESSORA TÉRMICA

Marca: Safescan
Modelo: TP-230
Cor: Preto
Artigo: 134-0535
EAN: 8717496335142

Basta ligar a robusta e compacta Safescan TP-230 à sua contadora de dinheiro 1250, 6155, 6165, 6185, 2465-S, 2665-S, 2685-S ou 2985-SX e 

automaticamente imprimir um relatório detalhado de cada denominação e da soma total contada. A forma ideal de imprimir cópias em papel para os 

seus arquivos, ou preencher o seu relatório diário de tesouraria. A TP-230 é rápida: imprime os seus relatórios em texto nítido e claro em menos de 1 

minuto. E graças à sua moderna tecnologia de impressão térmica, a TP-230 é leve, compacta e praticamente silenciosa. Para máxima comodidade, a 

TP-230 usa papel de impressão térmico normal e amplamente disponível e traz cabos USB e de série (e um rolo de papel, para que possa começar a 

trabalhar de imediato).

IMPRESSORA TÉRMICA
TP-230

RELATÓRIOS INSTANTÂNEOS E DETALHADOS DE TESOURARIA

Imprima os seus resultados da contagem 
instantaneamente na Safescan 6185

Imprima os seus resultados da contagem 
instantaneamente na Safescan 2665-S e 2685-S

Largura do papel normal de 58 mm e painel de 
operações simples

- Largura do papel: 58 mm

- Velocidade de impressão: 60 mm/s

- Densidade de impressão: 384dots/line - 8dots/mm

- Resultado total impresso por denominação

- Compatível com Safescan 1250, 6155, 6165, 6185, 2465-S, 2665-S,   

 2685-S, 2985-SX
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

-  Compatível com  Safescan 1250, 6155, 6165, 6185, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2985-SX

-  Interface  USB and RS-232, Porta serial de 9 pinos

-  Método de impressão Impressão de ponto de linha térmica

-  Largura do papel  58 mm

- Diâmetro máximo do rolo de papel 60 mm

-  Densidade de impressão  8 dot/mm, 203 dpi, 384 dot/line

-  Velocidade de impressão  60 mm/s

- Alimentação DC 7.5V / 2A

- Dimensões produto (lxpxa)  15,3 x 11,6 x 9 cm

- Peso produto  375 gr

- Dimensões varejo (lxpxa) 22.0 x 18.0 x 10.5 cm

- Certificações / complicações  CE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan TP-230

- Adaptador de energia 

- Papel térmico (1 rolo)

- Cabo da impressora USB

- Cabo de impressora serial (para Safescan 1250)

- Cabo de impressora serial (para Safescan 6155)

- Cabo de impressora serial (para Safescan contadoras de notas e 6165) 

- Manual (multilingual)

GARANTIA
- 3 anos   


