


Aqui estão algumas 
opções de Computador 
que atendem às 
especificações de 
automação comercial.
Lembramos que a 
configuração ideal 
mínima é: Processador 
2,8 Ghz, Memória de 4 
Gb Ram, HD 500 Gb e 
Windows 10 64bits



Impressoras são a alma 
da Automação 
Comercial, priorize a 
compra de produtos 
que tem o nosso 
carimbo de 
“Recomendado” 
Qualidade e 
compatibilidade 
garantidas!



Leitores de Códigos de 
Barras agilizam a sua 
operação de caixa, 
manuais são práticos e 
baratos, Os fixos são 
ideais para os Check-outs 
de Mercados e 
Confeitarias!



MFE e S@T são 
equipamentos 
específicos, se você 
está em um estado cuja 
legislação de cupom 
fiscal é NFC-e você não 
precisa deles.
Não se esqueça de 
colocar uma Gaveta 
automática para 
dinheiro na sua loja!



Impressoras de 
etiquetas de códigos de 
barras imprimem 
etiquetas de produtos, 
de gôndolas, etc. 
Não esqueça de 
comprar também o 
ribbon (“tinta”) e claro, 
as etiquetas!



Aqui estão algumas 
opções de balanças 
para serem usadas em 
checkout de pequenos 
mercados, mercearias 
e hortifrutis.
Mas lembre-se, para 
que elas funcionem, o 
computador precisa ter 
saída serial.



Estes são alguns 
modelos de Balança 
Etiquetadora para que 
você tenha uma ideia 
de como funcionam!



Observações importantes:

Este catálogo tem como objetivo mostrar a variedade de produtos que trabalhamos e com 
os quais nossos sistemas podem ser integrados.

Não necessariamente teremos disponibilidade exatamente de tais modelos, no entanto, 
sempre teremos modelos similares que desempenham as mesmas ou similares funções.

As fotos são meramente ilustrativas e algumas características técnicas podem variar em 
função dos modelos disponíveis.

As garantias mencionadas no catálogo serão sempre prestadas pelo fabricante e foram 
informadas pelo mesmo no momento da confecção deste documento. Poderão sofrer 
alterações sem aviso prévio. A Lógica Tecnologia não tem responsabilidade quanto a 
garantia, todas são prestadas pelo fabricante em sua Assistência Técnica Autorizada.

Consulte sempre a disponibilidade, preços e condições de entrega.



Entre em contato:
21 2018-4447 ou 21 96463-6311
33 3038-1775 ou 33 98435-3888
www.logicasistema.com
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