
A ST-2500 é uma impressora térmica fiscal de 
duas estações que oferece alta confiabilidade 
e desempenho na frente de caixa, permitindo a 
impressão de cupons, cheque e autenticação de 
documentos em um único equipamento. Robusta, 
ágil e prática, tem baixo nível de ruído
e aviso sonoro no registro de item. Homologada 
em todo o território nacional, tem entre seus itens 
de série interface serial, USB, guilhotina e sensores 
que permitem o controle eficaz da bobina de papel.

MAIS PERFORMANCE E VERSATILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO

ST-2500

• Altíssima velocidade de impressão.

• Troca fácil de papel (easy load).

• Memória de fita-detalhe com alta taxa de compactação na 

gravação de dados.

• Legislação: Convênio ICMS 85/01 e adendos.

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

• Homologado em todo o território nacional.

• Integrada com a DLL Connect Sweda (Plug&Play).

• Função de arredondamento conforme ABNT ou truncamento.

IMPRESSORA FISCAL

Produto Benefíciado pela Legislação de Informática.



ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA TÉRMICA ST-2500

Modelo ST-2500

Características técnicas

Velocidade de impressão até 300 mm/s (recibo) e 4 lps (cheque)

Velocidade de avanço do papel

Nº de caracteres por linha

Guilhotina Vida útil: 1 milhão de cortes

Impressão de código de barras EAN-8 e 13, UPC-A e E, ITF, Code 39, 93, 128A, 
128B e 128C, Code Bar, PDF-417

Método de impressão Térmico para estação de recibo e matricial para 
comprovantes

Modo de impressão

Largura de impressão 72 mm / 512 pontos

Drivers e softwares

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

Vida útil da cabeça de impressão

Resolução 8 pontos/mm (horizontal e vertical)

Bobina Troca: 83 mm (máx)

MCBF Térmica: 52 milhões de linhas (178 km)
Matricial: 30 milhões de linhas (cheque)

Número de colunas 42 / 56

Dimensões de caracteres

Altura da linha 3 mm

Leitura de cheques 500.000 leituras

Fita entintada de cheques Cartucho ERC-35

Interfaces

Interface
Comunicação Serial RS232 e USB

Gaveta Padrão RJ 11

Alimentação Fonte 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 195 (L) x 210 (A) x 310 (C)

Peso 2,1 Kg

TECNOLOGIA 
FISCAL
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