
Com design atraente e em 
conformidade com as normas de 
acessibilidade, a linha de terminais 
de autoatendimento Laurenti Série 
3100 é totalmente customizável, 
feita sob medida para cada cliente. 

Os terminais podem ser 
configuráveis com os seguintes 
periféricos: leitor de código de 
barras; leitor de cartões de tarja 
magnética; smartcard e contactless; 
impressora para cartões de plástico 
com personalização e gravação 
de tarja magnética; impressora 
térmica de 80 ou 210 mm; monitor 
touch de diversos tamanhos; 
bill acceptor (reconhecedor  de 
cédulas); scanners; webcam; 
pin pad, entre outros. 

Terminal Multifuncional de 
Autoatendimento

Série 3100



Todas as imagens são meramente ilustrativas. 
A Laurenti se reserva ao direito de alterar seus 
produtos sem aviso prévio. 
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PIN PAD

Suporta cartão magnético e smartcard: o equipamento 

está preparado para oferecer transações bancárias de 

transferência eletrônica de fundos, possibilitando a utilização 

de cartões smartcard com tecnologia de chip por contato e 

tarja magnética trilha 2.

EmISSão INStANtâNEA DE CArtõES

Este terminal possui internamente uma impressora colorida 

com tecnologia de impressão por termo transferência para 

cartões plásticos à base de PVC. A impressora é capaz 

de imprimir textos e imagens com altíssima definição e 

qualidade, como crachás, carteiras de identificação e outros 

tipos de cartões, pois dispõe de tecnologia para gravação 

de tarja magnética, smartcard e cartões do tipo contactless.

ImPrESSorA térmICA PArA grANDES formAtoS

Esse terminal conta com uma impressora térmica A4 capaz 

de imprimir com velocidade e qualidade vários tipos de 

documentos, em diferentes formatos, em papel térmico na 

largura de 210 mm, com sistema de guilhotina que corta o 

papel ao final da impressão evitando perdas e disperdício. 

Esta impressora é muito útil para impressão de informe de 

rendimentos, holerites, extrato do ponto eletrônico, boletos, 

históricos e boletins escolares, entre outros. 

INtErfACE Com USUÁrIo 

Monitor com tecnologia LCD de 15”, incorporado a touch com 

tecnologia SAW, de alta performance. A tecnologia de LCD do 

monitor, garante baixo consumo de energia, baixa emissão de 

luz e alta durabilidade.

SEgUrANÇA 

O gabinete foi projetado para ser fixado no chão e 

encostado em paredes. O acesso aos periféricos é 

feito pela parte traseira, através de porta superior e 

inferior. A porta superior que acondiciona a impressora 

de cartões, tem abertura independente para ser aberta 

somente por pessoal identificado, para recarga dos 

cartões. A porta inferior pode ser aberta por qualquer 

pessoa habilitada para efetuar a troca de papel da 

impressora e para fazer manutenção dos periféricos.

CUStomIZAÇão 

Esse terminal é 100% customizável, podendo contar com 

outros acessórios tais como: leitor biométrico; scanners para 

digitalização de documentos; leitor de código de barras; 

webcam; leitor de cartões para leitura de tarja magnética; 

smartcard e recarga de cartões contactless.

ESPAÇo DIVULgAÇão 

O gabinete privilegiou espaços para colocação de adesivos 

para merchandising, deixando muitos espaços para 

adesivação de propagandas e logotipos.

ACESSIBILIDADE 

Design elaborado em conformidade com a norma de 

acessibilidade ABNT 15250.

ASSIStÊNCIA téCNICA

A Série 3100 conta com toda a rede de assistência Laurenti, 

já conhecida e renomada em todo o território brasileiro com 

técnicos altamente qualificados para atender os requisitos 

de SLA dos nossos clientes.
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