
MP-4000 TH FI
IMPRESSORA FISCAL

Im
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
. V

er
ifi

ca
r 

di
sp

on
ib

ili
da

de
 d

e 
pr

od
ut

os
. 

Fit Integra Fiscal + MP-4000 TH FI + Customer Display Pos Touch + Gaveta + Bematef + MP 4000 TH FI 

Conheça também
os softwares 

SnackControl, 
MisterChef 

e Smart Practico.

SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO

MP-4000TH FI: Turbo Desempenho
para quem não perde uma venda!

DESEMPENHO
LONGEVIDADE

COMPATIBILIDADE
INOVAÇÃO

TURBINANDO

O VAREJO



• DESEMPENHO: Diminua o tempo de atendimento e fechamento de vendas a 
partir da TURBO IMPRESSÃO de cupons fiscais, comprovantes de TEF, 
relatórios gerenciais em até 250 mm/s. Estabelecimentos que têm 
horários de pico de atendimento, funcionamento 24 horas ou alto volume 
de vendas poderão aumentar ainda mais a eficiência no processo de venda 
ao utilizar a MP-4000 TH FI, que além de ter a maior velocidade de 
impressão do mercado, possui o mecanismo com maior capacidade de 
armazenamento de bobina: 102 mm.

 • LONGEVIDADE: O aumento de 8X na capacidade de armazenamento de 
dados na MFD, padrão de 1 GB para a MP-4000 TH FI, demonstra sua 
superioridade e disponibilidade de uso para estabelecimentos que têm um 
elevado volume de vendas ou segmentos de mercado que imprimem todos 
os relatórios gerenciais como pré-vendas e DAV (Documento Auxiliar de 
Venda) em seu PDV, seguindo as exigências legais fiscais. Desenvolvida 
para suportar altos volumes de impressão, a MP-4000 TH FI tem um 
mecanismo de impressão robusto que pode atingir até 2 milhões de cortes 
(de acordo com os padrões de uso sugeridos em manual, excluindo 

» MAIS VANTAGENS
possibilidade de mau-uso) e uma memória fiscal que suporta 9 anos de 
operação.

 • COMPATIBILIDADE: Pré-homologada em seu desenvolvimento por 
parceiros de softwares dos mais diferentes segmentos de mercado sem 
necessidade de implementações no código-fonte da aplicação comercial, é 
recomendada por manter a compatibilidade do set de comandos com os 
anteriores modelos de ECFs da Bematech, além de disponibilizar DLLs que 
facilitam a geração dos dados requeridos pela CAT-52 e ferramentas para 
desenvolvimento de aplicativos comerciais como o exclusivo emulador e 
outras DLLs disponíveis em nosso site: www.bematech.com.br.

 • INOVAÇÃO: As exclusivas tecnologias de modularidade de cartucho que 
oferece independência entre a base fiscal e o mecanismo (MCS – Modular 
Cartridge System) e de auto-recuperação da guilhotina quando seu 
funcionamento é impedido devido ao suprimento ou mau-uso do 
equipamento (ERS – Easy Recovery System) aumentam a disponibilidade 
de uso e a redução de tempo e custo de manutenção do seu PDV.

UTILIZE AS BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO BEMATECH E GARANTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO.
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SUPER
GARANTIA

Impressão

Papel de impressão

Set de Comandos
Memórias

Características Operacionais

Características Físicas

Condições Ambientais

Alimentação

Comunicação

Drivers e Softwares

Acessórios

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Método: Direta por linha de pontos térmicos
Velocidade de impressão: 250 mm/s – aprox. 59 lps (máx. para modo texto e 203 dpi) 
Códigos de barra: Padrões EAN-13/8, Code 39, Code 93, Code 128 (A,B,C), ITF, Codebar, 
UPC-A/E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417
Tipo: Bobina de papel térmico 1ª via
Especificações

Método de inserção de papel: Easy load (carga automática)
Alavanca central que facilita a abertura da tampa
Buffer de recepção: 1KB mínimo
Interfaces 

De trabalho: RAM 1 MB
Memória fiscal: 1 MB permitindo 3350 Reduções “Z” (equivale a 9 anos)
Memória Fita Detalhe - MFD: 1GB 
Comandos Bematech
Fonte externa: 100 a 240 Vac @ 50 , 60 Hz – sem chave on/off
Interna: 24 Vdc / 2,5 A nominal. (Pico de 6 A)
Dimensões: 147 mm (A) x 147 mm (L) X 215 mm (P)
Peso: 1,5 kg (max.)
Gabinete: Preto
Indicação luminosa (leds) no painel: POWER e Status
Tecla para avanço manual de papel
Tecla para corte de papel
Acionamento de gaveta (1 saída padrão Bematech/Epson)
Acionamento de guilhotina - corte parcial (default) e total
Sensores: Fim de Papel, Próximo de Fim de Papel, Tampa aberta, Guilhotina, Tamper (Base Fiscal) e Temperatura
da Cabeça de Impressão
Lacração do cartucho fiscal, permitindo troca do mecanismo sem a necessidade de retirada do lacre e sem a 
necessidade de ir para a fábrica.
Temperatura

Umidade

01 manual do usuário quick-start.
01 cabo de comunicação (p/ interface serial)
01 fonte de alimentação
01 bobina térmica
Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows 2000™, Windows XP™, Windows Vista™ Linux™,WEPOS™

Largura do papel: 80 mm
Espessura: 56 a 107 m
Diâmetro externo da bobina: 102 mm (máx.)
Diâmetro interno da bobina (tubete): 12 +/- 1 mm (min.)

Serial RS-232 para o fisco 9600 bps, conector fêmea DB9
Serial RS-232 para aplicativo configurável 9600 bps ou 115200 bps, conector fêmea DB9
USB1.1 

De operação
De armazenagem 
De operação
De armazenagem 

+0 a +50ºC
-20 a +70ºC
10 a 90% sem condensação
5 a 90% sem condensação

SUPER
GARANTIA

ADQUIRA JÁ! 
Procure a revenda mais próxima

Economize papel e tempo na impressão 
de relatórios a partir do inovador 

algoritmo Compact RZ.

1GB
MFD

As informações constantes podem ser alteradas sem prévio aviso, consultar seu executivo de vendas. | As marcas constantes no catálogo são de propriedade de seus respectivos titulares.


