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DIMENSÕES DO SISTEMA Máximas aproximadas [mm]



Vista Frontal

Vista Lateral

O Terminal Self Checkout

LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS

ACESSIBILIDADE

TSC 4214 da Laurenti

Através de um leitor a laser omnidirecional,

Design elaborado em conformidade com

o Terminal TSC 4214 oferece alto

a norma de acessibilidade ABNT 15250.

foi desenvolvido para

desempenho, qualidade, segurança e

aumentar a capacidade

aprimora a eficiência operacional pela

ESTRUTURA CONSTRUTIVA

obtenção de boas taxas de leitura na

Confeccionado totalmente em chapas

dos clientes em processar

primeira passagem. Oferece uma mesa

de aço, oferecendo grande resistência

de apoio de produtos abaixo do leitor de

a impactos, com pintura em textura

suas próprias compras.

código de barras.

especial e possibilidade para diferentes
cores.

Construído com um

LEITURA DE CARTÕES
O Terminal Self Checkout está habilitado

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

design simples e enxuto,

para instalação de dispositivo PINPAD.

O TSC 4214 conta com toda a rede de

o TSC 4214 é uma

RECURSO DE IMPRESSÃO

renomada em todo o território brasileiro

plataforma poderosa

O Terminal Self Checkout está habilitado

com técnicos altamente qualificados para

e uma alternativa para

para instalação de impressoras para

atender os requisitos de SLA dos nossos

emissão de recibos de compra.

clientes.

INTERFACE COM USUÁRIO

RECURSOS ADICIONAIS

Monitor com tecnologia LCD de 17”,

•

No Break;

incorporado a TouchScreen com

•

Câmera de vigilância

tecnologia SAW, de alta performance. A

•

Alto-falantes;

benefícios oferecidos

tecnologia de LCD do monitor garante

•

Sinalizador luminoso.

através desta nova

de luz e alta durabilidade.

os caixas tradicionais,
devido à sua aceitação
pelos usuários e pelos

experiência de compra.

Contato Comercial
comercial@laurenti.com.br
11 4093-6013

assistência Laurenti, já conhecida e

baixo consumo de energia, baixa emissão
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•

Pentium 3,3 GHz 3Mb Cache;

ESPAÇO DIVULGAÇÃO

•

Memória RAM 4 Gb expansível até 16 Gb;

A configuração formal permite atender

•

HD de 500 Gb (escalável);

aos padrões de identidade visual dos

•

Porta ethernet 10/100/1000;

clientes e privilegia espaços para

•

10 Portas USBs / 4 seriais;

colocação de adesivos orientativos e para

•

100 a 240 V (Full range) 50~60 Hz;

merchandising.

•

Disjuntor de proteção.

w w w.laurent i.c om.br
Imagens ilustrativas. A Laurenti se reserva ao direto de alterar seus produtos sem aviso prévio. LAU0117

