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Impressora de Cheques



Especificações Técnicas
Uma solução completa que processa cheques e realiza consultas aos principais provedores de 
informações de crédito do país, entre outras operações.

Características

• Permite a conexão de vários periféricos através  
de suas diversas portas de comunicação.

• Gerenciamento via microcomputador.

• Consulta a provedores de informação de 
crédito e cheque via software.

• Teclado ajustável em quatro posições.

• Emite cheques pré-datados, dividindo 
automaticamente o valor das parcelas.

• Pode ser conectada a um microcomputador 
e gerenciada por software.

• Funciona em rede RS 485, permitindo ligar 
até 32 equipamentos em um só computador.

• Confeccionada em plástico super-resistente, a Pertochek 
cabe em pequenos espaços e adapta-se a condições 
agressivas de uso. O design é premiado internacionalmente. 

• Lê automaticamente todos os dados do cheque, devido à sua 
capacidade de leitura da tarja magnética CMC7 impressa na 
base do cheque, dispensando a digitação.

• Reconhece e rejeita cópias coloridas de cheques.

• Armazena na memória os dados do cheque, emitindo 
posteriores relatórios de controle.

• Impressão a jato de tinta.

• Cruza o cheque “normal” ou “em preto” em segundos.

• Imprime em cheques dobrados ou amassados.

• Insere o cheque frontalmente, liberando espaço  
físico no check-out.

• Chancela o cheque, imprimindo em um campo extra o 
valor do documento.

• Mantém o cheque no seu interior durante todo o processo 
de leitura, consulta e impressão, evitando a troca de 
cheques bons por documentos com restrição.

• Permite conectar periféricos como leitor de cartão 
magnético e PIN PADs no próprio equipamento.

• Dimensões (A x L x P): 210 mm x 145 mm x 320 mm

• Peso: 2,5 kg
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PERTO S.A. reserva-se o direito de alterar as características de seus produtos e serviços sem aviso prévio. Dez/18. 
Produto beneficiado pela legislação de informática (Art.48). 
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