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A D-Print Dual é uma Impressora térmica desenvolvida 
para o segmento de automação comercial, ideal para 
restaurantes, supermercados, lojas e comercio em geral, 
que necessitam de um produto confiável, robusto e de 
impressão rápida, com baixo custo operacional. 

Projetada com tecnologia de ponta, a D-Print Dual tem duas 
interfaces de comunicação Ethernet e USB, podendo atender a 
praticamente qualquer solução de impressão. Os documentos 
são impressos com velocidade de até 250mm/s, com capacidade de 
imprimir imagens, logotipo personalizado, código de barras e QR Codes 
no cupom fiscal eletrônico. Equipada com sistema drop-in, que permite a 
troca rápida de bobina, apresenta também guilhotina para corte automático do papel.

Além destas facilidades, a impressora D-Print Dual, é muito fácil de ser instalada e é totalmente 
compatível com as impressoras de mercado, fácil integração ao protocolo ESC/POS.

Robusta e confiável, a D-Print Dual oferece excelente relação custo benefício se tornando a melhor opção 
de impressão para o seu negócio.

D-Print Dual
MODERNA, COMPACTA E COMPLETA.
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• Interface para abertura de gaveta;
• Botão liga e desliga embutido evita desligamento involuntário;
• Botão para avanço do papel;
• Buffer de 128KB;
• Dimensão da bobina: Largura 80mm;
• Diâmetro 80mm de diâmetro (82m de comprimento de papel);
• Códigos de barras: 
 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8，CODE39, ITF25, 
CODEBAR, CODE93, CODE128; 
 2D: PDF417, QR CODE, DATA matrix;
• Comandos compatíveis com ESC/POS;

• A impressora possui Campainha indicando a presença de cupom, 
acionados por  sensor de presença;
• Fonte externa com conversão automática para 110V ou 220V;
• 24 meses de garantia e 12 meses da cabeça de impressão.

DIMENSÕES
Altura: 120 mm;
Largura: 137 mm;
Profundidade: 185 mm;
Peso Bruto: 1,83 Kg;
Líquido: 1,20kg + 0,231Kg Fonte.

1m

Aviso sonoro

2 interfaces (USB e ethernet)

Sensor de presença de cupom

Velocidade de 250mm por segundo: 
1 cupom de 25 cm impresso em 1 segundo

Permite o uso da bobina até o final,
sem desperdício 

Permite o uso de bobina de 80mm de 
diâmetro reduzindo o número de trocas

Maior durabilidade da guilhotina:
1 milhões de cortes

Design moderno


