Leitor semi-automático de
cheques e/ou código de barras

HandbanK Eco office
O leitor de boletos e cheques perfeito para o seu escritório
O Handbank Eco office é um leitor semi-automático de cheques
e/ ou código de barras que dispõe de um sistema motorizado de
tracionamento de documentos o qual proporciona muito mais
conforto ao operador. Aliado ao menor custo da categoria, o
Handbank Eco office apresenta uma grande durabilidade
devido às novas tecnologias e componentes utilizados no leitor.
Ideal para aplicações em pequenas e médias empresas, o
HandbankEco office é indicado para agilizar o recebimento e
controle de cheques em academias, supermercados, lojas,
escolas, correspondentes bancários, restaurantes, etc. A leitura
do código de barras permite o pagamento de contas via Internet
Banking (boletos bancários, contas de consumo como água, luz,
telefone, etc).
O HandbanK Eco office é um produto desenvolvido para
diminuir o impacto ambiental: toda a energia necessária é
fornecida através da porta USB, Por não precisar de uma fonte
externa, há diminuição de componentes eletrônicos, e com
menos acessórios a própria embalagem foi reduzida. Menos
cabos e acessórios, fazem com que a conexão/desconexão e
transporte sejam operações muito simples.

Leitor semi-automático de
cheques e/ou código de barras

Modelos e Características
HandbanK Eco office 30 Leitura de código de barras
HandbanK Eco office 10 Leitura de CMC-7 e código de barras
HandbanK Eco office 20 Leitura de CMC-7

Padrões de Códigos MICR CMC-7 e E13B ISO STD 1004-1995.
Padrões de Códigos de Barras Intercalado 2 de 5 e Código 39 (outros códigos sob consulta)
Interface USB
Configuração Através de cartões de programação.
Compatibilidade Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server. Linux. Mac OSX.
Alimentação de documentos Semi-automática através de fenda (slot reader), com inserção manual e
tracionamento automático do documento.
Alimentação Dispensa o uso de fonte externa. Alimentação direta do cabo USB (USB
Powered).
Consumo 2,2W
Dimensões 125mm (C) X 70mm (L) X 72mm (A)
Peso Leitor 400g
Garantia 12 meses balcão Nonus/SP

Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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