
Terminais
Self-Checkout

Uma maneira inteligente para 

maximizar a experiência de 

compra de seus clientes

www.laurenti.com.br
comercial@laurenti.com.br

11 4093-6000

Característica TSC 4213 TSC 4214

Dimensões

Altura total (H) 1693 mm 1693 mm

Largura (L1) 692 mm 692 mm

Largura (L2) 756 mm 756 mm

Profundidade total (P) 620 mm 625 mm

Peso módulo principal 73 kg 68 kg

Peso dispositivo de conferência 33,5 kg 33,5 kg

Leitura de código de barras

Tipo de leitor Scanner biótico
Digital com captura 
de imagem 1D e 2D

Pesagem para conferência

Capacidade de pesagem 30 kg x 5 g

Limite de indicação Zero 1 divisão (-0,01 kg)

Limite de indicação Total + 5 divisões (30,05 kg)

Display de controle Cristal líquido LCD com 6 dígitos

Recursos

Balança biótica Sim Não

Torre sinalizadora Sim Sim

Disjuntor de proteção Sim Sim

Alto-falantes Sim Sim

Porta objetos Sim Sim

Opcionais

No Break Sim Sim

Câmera de vigilância Sim Sim

 L1  L2 

 H
 

 P 

Especificações



TSC 4213
Com balança bióptica e scanner de 5 lados

TSC 4214
Com scanner omnidirecional

Conheça as soluções de 
Self-Checkout Laurenti

Maximize a experiência de 
compra com ilhas dedicadas

Os terminais Self-Checkout da Laurenti foram desenvolvidos para 
aumentar a capacidade dos clientes em processar suas próprias compras. 

Construídos com um design simples e enxuto, os Self-Checkout são 
plataformas poderosas e uma alternativa para os caixas tradicionais, 
devido à sua aceitação pelos usuários e pelos benefícios oferecidos 
através desta nova experiência de compra.

Uma das principais vantagens que os terminais Self-Checkout da 
Laurenti oferecem é a redução de filas nos checkouts tradicionais.

Maximize a operação dos Self-Checkout criando ilhas dedicadas, 
bem sinalizadas e próximas aos checkouts, facilitando a escolha 
dos clientes e melhorando sua experiência de compra.

Scanner de código de barras
Alto desempenho, qualidade e segurança. Aprimoram a 
eficiência operacional pela obtenção de boas taxas de 
leitura na primeira passagem. 

Leitura de cartões
Possibilidade de instalação do dispositivo PIN pad para 
pagamentos com cartão.

Impressão de recibos
Habilitados para instalação de impressoras para emissão 
de recibos de compra.

Tela sensível ao toque
Os modelos Laurenti são equipados com monitores LCD 
com recurso de TouchScreen.

Conferência das compras
Os Self-Checkouts possuem dispositivo de conferência por 
peso das compras, no módulo da gancheira para sacolas.  

Espaço divulgação 
A configuração formal permite atender aos padrões de 
identidade visual da loja, ao privilegiar espaços para 
colocação de adesivos orientativos e para merchandising.

Acessibilidade 
Design elaborado em conformidade com a norma de 
acessibilidade ABNT 15250.

Estrutura construtiva 
Confeccionados totalmente em chapas de aço, os 
modelos Laurenti oferecem grande resistência a 
impactos. Além disso, contam com pintura em textura 
especial e possibilidade para diferentes cores.

Recursos opcionais
Os terminais da Laurenti contam com recursos opcionais 
de segurança e proteção elétrica, como no break, câmera 
de vigilância e disjuntor de proteção, além de uma 
unidade de processamento de alta performance, com 
entradas USB e ethernet.

Assistência técnica
A Laurenti oferece uma rede de assistência em todo o 
território brasileiro, com técnicos treinados e qualificados 
para atender seus requisitos de SLA.
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1  O usuário chega na ilha de compras e apoia a cesta de 
produtos sobre a bandeja de apoio;

2  Cada produto é passado pelo leitor de código de 
barras. O software de compras identifica o produto e 
apresenta na tela todas as informações cadastradas no 
sistema, como descrição, foto, preço, peso, entre outras; 

3  Os produtos são colocados dentro das sacolas 
de compras, que estão penduradas na gancheira e 
apoiadas no dispositivo de conferência. O dispositivo 
de conferência verifica o peso do produto. Se houver 
incoerência com o peso do produto registrado no sistema, 
o processo é interrompido, garantindo segurança;

4  O usuário indica na tela a finalização da compra, após 
passar o último produto pelo leitor;

5  Para o pagamento, o usuário insere então o cartão no 
leitor de cartões e confirma a compra;

6  Finalmente, o usuário retira o comprovante da compra 
na impressora fiscal.

Como funciona a experiência de compra nos terminais Self-Checkout Laurenti

Crie ilhas dedicadas 
com os terminais     
Self-Checkout Laurenti

Invista em uma boa 
sinalização visual, 
valorize sua marca

Coloque funcionários 
treinados para orientar 
os clientes

Incentive seus clientes, 
ofereça um serviço 
diferenciado
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