Os terminais emissores de senha e
opiniômetros foram projetados pela
Laurenti para auxiliar, automatizar
e aumentar a capacidade de
atendimento a usuários.
O modelo TSO 2012 é
indicado para aplicação em
diferentes ambientes, como
laboratórios, comércios, bancos
empresas e prestadoras de
serviços, entre outros.
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Terminal Emissor de Senhas e Opiniômetro TSO 2012
INTERFACE COM USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Possui dois teclados de quatro botões tipo ATM, fabricados em

•

Altura 131 cm, Largura 34 cm e Profundidade 36 cm;

aço inox com acabamento escovado, que permitem a seleção

•

Peso aproximado 31 kg;

•

Fonte de alimentação elétrica full range (100 a 240 V) com

do serviço desejado e o recebimento da respectiva senha,
possibilitando o gerenciamento de oito filas de atendimento.

seleção automática de voltagem, 50/60 Hz;
•

Velocidade de impressão: máx. 150 mm/s;

O terminal TSO 2012 possui tecnologia de impressão térmica

•

Largura de impressão: 57 ou 80 mm;

direta, com modo gráfico que permite a impressão de logotipo

•

Espessura do papel: entre 0,06 e 0,075 mm.

RECURSO DE IMPRESSÃO

e quarenta e oito colunas, em modo normal. O modo de troca
da bobina de papel através de sistema drop-in ou easyload. O
processo de reposição/substituição da bobina é realizado de
forma bastante fácil, sem a necessidade de uso de ferramentas.

Interface com o cliente

ESPAÇO DIVULGAÇÃO
A configuração formal permite atender aos padrões de
identidade visual dos clientes e privilegia espaços para

Área para colocação de
adesivo de instruções
dos botões

colocação de adesivos orientativos e para merchandising.
Saída do papel

ESTRUTURA CONSTRUTIVA
Confeccionado totalmente em chapas de aço, oferecendo
grande resistência a impactos, com pintura em textura especial e
possibilidade para diferentes cores.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O TSO 2012 conta com toda a rede de assistência Laurenti,
já conhecida e renomada em todo o território brasileiro com
técnicos altamente qualificados para atender os requisitos de
SLA dos nossos clientes.
RECURSOS ADICIONAIS
•

Conecta-se periodicamente ao sistema de gestão de senhas
para informar que está ligado e operacional;

•

Otimiza a gestão de filas a partir de um ponto de rede via
cabo Fast Ethernet 10/100/1000BASE-TX ou WiFi;

•

Possibilita atualizações do software via web para adicionar
ou corrigir funcionalidades e, em caso de perda da senha de
administração, é possível voltar às configurações ao modo
fábrica, com procedimento específico;

•

Corte de papel através de guilhotina automática;

•

Acompanha uma bobina de papel e kit de instalação
completo.

Imagens meramente ilustrativas. A Laurenti se reserva ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio.
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Unidade de processamento
Unidade de impressão térmica

