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Módulo Fiscal Eletrônico D-MFE

D-MFE
Versátil, seguro e completo.

D-MFE
A DIMEP, líder no segmento de SAT (Sistema Autenticador
e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) no Estado
de São Paulo, com o maior número de Software Houses
homologadas do mercado, traz toda a tecnologia e
experiência adquirida e lança o D-MFE para o Estado do
Ceará.
Um equipamento completo, estável e confiável, com baixo
consumo de energia e alta velocidade de processamento,
voltado para o comércio varejista de forma a atender à
obrigatoriedade divulgada pela SEFAZ Ceará sobre a
emissão do Cupom Fiscal Eletrônico.
O D-MFE transmite, de forma eletrônica, as operações
comerciais do varejo dos contribuintes do Estado do Ceará.
Seu objetivo principal é gerar, autenticar e transmitir os
cupons fiscais eletrônicos via internet, diretamente ao
sistema da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Alarme sonoro que atende à nova especificação da
SEFAZ
Fonte chaveada Full Range

Acompanha suporte de parede para livre fixação

Empilhável
3G / GPRS
Bateria removível para 2 horas de autonomia
Regulador de corrente na entrada USB - ideal para
tablets e smartphones

MAIS VANTAGENS DO
DIMEP D-MFE
• Alimentação: +5V com fonte externa
• Consumo médio de corrente: 370mA (máximo
1100mA)
• Potência média: 1,85W
• Autonomia da bateria de operação: 2 horas
• Duração da bateria de segurança quando
desligado: 5 anos
• Retenção de dados na memória enquanto
desligado: 10 anos
• Interface USB: Conector tipo B USB 2.0
• Interface ethernet: 2 Conectores RJ45 100BASE-TX
(fast ethernet)
• Interface celular 3G GSM/GPRS
• GPS integrado com A-GPS

DIMENSÕES
Altura: 3,3cm
Largura: 11,3cm
Profundidade: 8,7cm
Peso liq.: 200g

Duas portas Ethernet (Bridge)

As imagens, funcionalidades e características técnicas do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.

COMO COMPRAR O D-MFE
Entre em contato com a DIMEP:

(85) 3244-2561 Opção 7

www.dimep.com.br/automacao
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