
Equipamento compacto e robusto, com alta 
velocidade de impressão que atende totalmente a 
legislação fiscal em território nacional. 
Todos os registros de venda são armazenados 
na Memória Fita Detalhe (MFD), com alta taxa de 
compactação de gravação de dados. 
Possui painel com indicadores de alerta, incluindo 
fim de papel, tampa aberta e controle de temperatura 
da cabeça térmica. Através da  IF ST-120 o usuário 
poderá agilizar o atendimento do cliente e tornar 
este processo mais eficiente e organizado.

IMPRESSORA FISCAL PERFEITA PARA TODO O  TIPO DO VAREJO 

ST-120

• Impressora Térmica Fiscal com excelente relação 

ao custo/benefício.

• Dispensa o armazenamento da segunda via da bobina.

• Capacidade para 3.693 reduções Z.

• Guilhotina, Interface serial e USB são itens de série.

• Função de arredondamento conforme ABNT ou truncamento.

• Baixo nível de ruído.

• Sensores que permitem o controle eficaz da bobina de papel.

• Imprime o logo do lojista no cabeçalho do cupom fiscal.

IMPRESSORA FISCAL

Produto Benefíciado pela Legislação de Informática.



ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA TÉRMICA ST-120

Modelo ST-120

Características técnicas

Velocidade de impressão 100 mm/s

Velocidade de avanço do papel 30 lps

Nº de caracteres por linha

Guilhotina Vida útil: 950 mil cortes

Impressão de código de barras EAN-13, 12x5, PDF 417

Método de impressão Térmico

Modo de impressão

Largura de impressão 72 mm / 576 pontos

Drivers e softwares

Sensores Fim de papel, tampa aberta, pouco papel e 
temperatura da cabeça térmica

Vida útil da cabeça de impressão 100 km

Resolução 8 pontos/mm (horizontal e vertical)

Troca de bobina

MCBF 20 milhões de linhas

Número de colunas 57

Dimensões de caracteres 1,25 mm x 2,13 mm (57 colunas)

Altura da linha 3 mm

Interfaces

Interface
Comunicação Serial RS232 e USB

Gaveta Padrão RJ 11

Alimentação Fonta externa full-range (100 ~ 240V)

Dimensões do papel

Diâmetro interno do tubete 12 mm

Espessura do papel 57 a 63 g/m2

Largura do papel 79,5 ± 0,5 mm

Características físicas

Dimensões 153x107x216

Peso 1,5Kg
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