
A impressora híbrida TM-H6000IV da Epson tem todas as funções 
necessárias para atender a diversas aplicações não fiscais. Esta 
impressora híbrida imprime rapidamente recibos térmicos com textos 
e gráficos, imprime cheque e documento em folha solta com a maior 
velocidade do mercado, além de permitir sua autenticação.
Com uma velocidade de impressão de até 300 mm/s para recibos, este 
modelo é 50% mais rápido que sua antecessora TM-H6000III.
A TM-H6000IV tem interface dupla, com uma porta USB incorporada 
e mais uma interface Connect-It Serial, que pode ser substituída por 
outra interface Connect-It™ Epson.
A impressão de tons de cinza permite melhor representação de 
logotipos de imagens gráficas, ideais para reforçar a marca ou 
comunicar ofertas especiais com maior eficácia.
Disponibilidade de mais opções de códigos de barras, incluindo os 
códigos bidimensionais PDF417, QR CODE e Maxicode entre outros.
A opção de economia de papel da TM-H6000IV reduz automaticamente 
os espaços em branco e a altura do código de barras reduzindo o 
gasto de papel em até 30%, sem afetar a qualidade de impressão, a 
legibilidade e o tamanho da fonte.
A economia também ocorre graças a melhor eficiência energética,  
que reduz o consumo de energia, a TM-H6000IV tem certificação 
ENERGY STAR®.

A impressora Epson TM-H6000IV proporciona maior agilidade de operação

Características
Alta velocidade
• Até 300 mm/s para impressão de recibos e a maior velocidade de 

impressão de cheques e folha solta do mercado
Confiabilidade sem igual
• Com um ciclo médio entre falhas (MCBF) de 96 milhões de linhas 
• Alta precisão de leitura do MICR (caracteres magnéticos do cheque) de 

99,9%
Fácil de usar
• Funções fáceis de usar como carga rápida do papel (Drop-in), guilhotina 

e LEDs indicadores de status da impressora
• Disponibiliza contadores de manutenção e monitoramento de status 

para gestão remota
Ecológica
• Opção de impressão avançada que diminuem o consumo de papel
• Atende as normas ENERGY STAR®, apresentando o menor consumo de 

energia da sua categoria
• RoHS
Respaldo de uma empresa líder
• A impressora TM-H6000IV tem garantia de 12 meses balcão

*Garantia limitada ao valor do equipamento.

TM-H6000IVImpressora Híbrida TM-H6000IV
Grande velocidade e performance para 
aplicações não fiscais

Alta velocidadeGarantia de 1 ano



Especificações da impressora híbrida TM-H6000IV
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 Recibo  Folha solta  Endosso (versão opcional)**
Método de impressão  Impressão térmica de linhas  matricial de impacto - 9 aguhas  matricial de impacto - 9 aguhas
Velocidade de impressão até 300 mm/s até 5,7 lps até 4,0 lps
Fontes de impressão 9 x 17/12 x 24 5 x 9/7 x 9 5 x 7
Largura de impressão 72 mm
Capacidade de colunas 56/42 colunas 60/45 colunas 40 colunas
Tamanho dos caracteres 0,99 x 2,4mm (largura x altura) 1,56 x 3,1mm (largura x altura) 1,1 x 2,42mm (largura x altura)
 1,41 x 3,39mm (largura x altura) 1,24 x 3,1mm (largura x altura) não se aplica
Dimensões do papel 79,5 ± 0,5 x diâmetro 83,0 mm 68 a 230 x 68 a 297 mm (L x A) n.a
Espessura do papel 0,06 a 0,09mm 0,09 a 0,47mm 0,09 a 0,2mm
Capacidade de cópias não se aplica 1 original + 3 cópias 1 original + 2 cópias
Tipo de Papel papel de rolo térmico (KPH 856 ou equivalente) normal/ autocopiativo/ carbonado normal/ autocopiativo/ carbonado
Fita não se aplica ERC-32B (preta) ERC-43B (preta)
Durabilidade da fita não se aplica 4.000.000 caracteres 3.000.000 caracteres
Consumo de energia Modo espera: 0,1 A/Média: 1,8 A Média: 1,7 A Média: 1,7 A
Confiabilidade:

MTBF 360.000 horas 180.000 horas 180.000 horas
MCBF 96.000.000 linhas 29.000.000 linhas 65.000.000 linhas

Vida da guilhotina 2.000.000 cortes
Cabeça Térmica 150 milhões de pulsos

Fonte de Alimentação PS-180 ( NÃO INCLUSO)*

Conjunto de caracteres 95 conjuntos alfanuméricos, 37 internacionais, 128 x 12 gráficos, chinês simplificado e tradicional
Interfaces USB embutida + Connect-It Serial
Interfaces opcionais Connect-it Paralela ou Ethernet
Guilhotina Tipo tesoura com corte parcial
Buffer de dados 45 bytes ou 4 KB (até 384 KB para arquivos gráficos)
Acionador de Gaveta sim (dual)
Tensão de Alimentação 24 VDC ± 7%
Sensores Tampa aberta, extremidade superior do formulário, extremidade inferior do formulário, fim de papel e quase fim de papel
Opcionais de fábrica Impressora com mecanismo de ENDOSSO, espaçador de papel de 58 mm de largura PG-5811, leitor MICR
Dimensões 181 x 186 x 278 mm (AxLxP)
Peso Aprox. 4,4 kg (9.7 libras)
Cor Epson Dark Gray (CINZA ESCURO - EDG), Epson Cool White (BRANCO GELO - ECW)
Suporte de S.O. Microsoft® Windows® 2008/2000/XP/Vista/7, WEPOS, POSReady, LINUX, ANDROID
Normas ambientais Compatível com as normas RoHS e WEEE
Normas EMI FCC part 15B subpart B Class A; CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class A
Normas de Segurança UL60950-1; CAN/CSA C22.2 No.60950-1

Notas
Valor de polegadas é aproximada
cpi: caracteres
lps: linhas por segundo

* comercializado em separado
**As caracteristicas de endosso e 
validação são excludentes. Modelo com 
mecanismo de endosso não tem sensor 
de validação

Substituição da fita ERC-32C (para impressão de folha solta/
cheque e autenticação) 

Troca da bobina em segundos (Sistema Drop-in) - abastecimento


