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A forma mais fácil de 
acessar, pagar e imprimir.
A estação EFITM M500 permite a você copiar ou imprimir a partir de unidades USB, 

dispositivos móveis ou contas na nuvem, e pagar em um ambiente totalmente de 

autoatendimento.

Impressão na nuvem e móvel

Além de copiar, a estação M500 permite a impressão 
de inúmeras formas:

• Imprimir a partir de USB – conectar a unidade USB 
à porta frontal.

• Imprimir a partir de dispositivos móveis – enviar os 
arquivos por e-mail para print@printme.com para 
receber um ID de documento único ou código 
de barras. Digitalizar (com a M505) ou digitar 
esse código quando estiver pronto para imprimir.

• Imprimir a partir de contas na nuvem – acesse 
a serviços populares da nuvem como Dropbox, 
Box, Google DriveTM, Microsoft OneDrive e PrintMe.

Experiência do usuário fácil, do tipo tablet

A estação M500 ostenta uma brilhante tela a cores 
sensível ao toque, de 10” que facilita a visualização de 
arquivos antes da impressão, a escolha de opções de 
acabamento e o pagamento com cartão de débito, 
cartão de crédito ou cartão do campus. Ela suporta 
gestos de toque intuitivos que tornam o zoom, 
a rolagem e a seleção incrivelmente fáceis.

Uma plataforma fl exível para o crescimento

A estação M500 funciona com vários MFPs. A sua 
fl exibilidade para adicionar recursos e serviços novos 
à medida que as necessidades do seu cliente se 
alteram, proporciona uma plataforma incrível para 
o crescimento e expande signifi cativamente a vida 
do investimento de hardware.
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EFI fuels success.
Desde Fiery para jato de tinta em formato supergrande, do custo mais baixo
por etiqueta até os processos corporativos mais automatizados, a EFI tem tudo
o que sua empresa necessita para ter sucesso. Visite www.efi .com ou ligue para
650-357-3500 para obter mais informações.
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Estação EFI M500
Proteção

• Imagem protegida

• Comunicações 
criptografadas

• Acesso bloqueado 
a conexões de cabos

• Firewall para evitar 
comunicação não autorizada

Recursos superiores

• Tela sensível ao toque de 10”

• Porta USB voltada para 
o cliente

• Sistema de suporte e de 
montagem de peça única

• Scanner de códigos de 
barras 1D/2D opcional 
integrado (com a M505)

Cartões suportados

• Visa, MasterCard, American 
Express, Discover (depende 
do país e do prestador 

de serviços de gateway 
de pagamento)

• Suporte de gateway de 
pagamento: Authorize.Net, 
Ogone (com AdminCentral) 
e mais

• Cartões de débito: Cartão de 
valor armazenado EFI (com 
servidor EP), cartão de valor 
armazenado Ceridian, Givex 
(com AdminCentral)

• Cartões do campus: CBORD 
CS Gold®, CBORD Odyssey 
PCSTM, Blackboard TransactTM 
(com AdminCentral)

Outros recursos

• Suporta a maioria de 
modelos de MFP habilitados 
para PostScript®

• Impressão de recibo local 
via impressora

• Sistema de monitoramento 
e confi guração centralizado

• Sua marca/logotipo exibidos 
na tela

• Atualizações de software 
automáticas

Aprovações de agências 
regulamentadoras

• Proteção PCI: PA-DSS v3.0 
(AdminCentral), PA-DSS v2.0 
(servidor EP)

• Segurança: UL/CSA, TUVR 
e CB Scheme

• Emissões: FCC, CE e C-Tick 
(classe A aprovada)

• Ambiental: RoHS e WEEE

Energia

• Entrada: 100-240 V, 1,3 A, 
50-60 Hz

Idioma

• Inglês, holandês, francês, 
alemão, italiano, espanhol

Suporte de moedas

• USD, CAD, AUD, NZD, GBP, 
EUR, CHF, MXN

Dimensões/peso

• Altura: Aproximadamente 
112 cm instalada no suporte

• Largura: 27,3 cm

• Profundidade: 24,7 cm

• Peso: 20 kg com suporte

Requisitos

• A estação M500 é acionada 
pelo Self-Serve AdminCentral 
baseado na nuvem ou 
pela instalação no local do 
software de servidor EP

A estação M500 fornece várias opções 
com instruções intuitivas e visualizações 
interativas WYSIWYG.

A parte de trás da estação M500 fornece 
conectividade de rede fácil por trás de um 
compartimento bloqueado. A estação M500 
emprega medidas abrangentes para garantir 
a segurança física e de dados.

Os custos e as taxas são mostrados com clareza.

A estação M500 fornece formas úteis para 
impressão móvel, como digitalização do ID do 
documento PrintMe para recuperar arquivos 
da nuvem.

Assista ao vídeo 
em efi .com/m500


