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Carregadores e Suportes  
  

NOME DO PRODUTO SKU DESCRIÇÃO 

Carregador com adaptador  

    

229041-000  Carregador com adaptador para alimentação RP2 
e RP4.  

Carregador com kit de 

adaptador para parede  

  

229042-000  Estação única de carregamento que pode ser 
instalada na parede ou como aplicação de 
mesa. A impressora é carregada de forma 
organizada com a doca afastada das áreas 
de alto volume de trabalho.  

Suporte para carregador 
veicular RP2  

  

229045-000  Acessório opcional desenvolvido para carregar 
a impressora e mantê-la segura. Facilmente 
aplicável em empilhadeiras ou outro veículo.  

Suporte para carregador 

veicular RP4  

  

229044-000  Acessório opcional desenvolvido para carregar 
a impressora e mantê-la segura. Facilmente 
aplicável em empilhadeiras ou outro veículo.  

Estação múltipla de 

carregadores /suporte de 

carregamento 

  

229043-000  Estação múltipla de carregadores que permite que 
diversas impressoras RP sejam alocadas na 
parede ou como aplicação de mesa. Assim, o 
carregamento ocorre de forma organizada através 
da doca.  
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Baterias   
  

  

NOME DO PRODUTO SKU DESCRIÇÃO 

Bateria adicional RP2  
  

  

50133975-001  Bateria para RP2   

Bateria adicional RP4  
  

  

550053-000  Bateria para RP4  

Eliminador de bateria RP2  211288-000  Para aplicações nas quais a impressora não 
necessita de bateria, possibilitando o uso do 
acessório de eliminador de bateria.  

Eliminador de bateria RP4 211289-000  Para aplicações nas quais a impressora não 
necessita de bateria, possibilitando o uso do 
acessório de eliminador de bateria.  

  
 

  

Doca inteligente de  qua tro  

posi ç ões   

  

220540 - 000   A compacta doca de quatro posições é utilizada  
na RP2 e RP4. Permite que as baterias estejam  
sempre carregadas e disponíveis para uso.  
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Capas 
  

NOME DO PRODUTO SKU DESCRIÇÃO 

Estojo ambiental RP2 

  

50134863-001 Estojo térmico para uso em ambientes de 
condições severas, para oferecer proteção contra 
poeira e frio.  

Estojo ambiental RP4 

  

750336-000 Estojo térmico para uso em ambientes de 
condições severas, para oferecer proteção contra 
poeira e frio.  
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Para mais informações 

 

Página do Produto     

www.honeywellaidc.com    

 

 

 

 

 

 

 
  

   

Honeywell Safety and  

 Productivity Solutions    
 
Av. Tamboré, 267  - 16º e 17º    

 
Barueri, SP, 06460-000     

(11) 3711-6770     
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NOME DO PRODUTO  SKU  DESCRIÇÃO  

Suporte de cinto (estilo RL)  280797-000  Suporte de cinto padrão, 
incluso na caixa de ambas as 
Séries RP e RL  

Cinto de velcro (estilo RL)  210305-000    

Alça de ombro  210302-000    

Adaptadores AC  220515-100   Com conector regional  
12 V, 1.66 A 

Cabo USB   210304-100    

Adaptador para acendedor 
de cigarro  

510116-001    

Com os Serviços de 

Reparo Honeywell, torna-

se fácil atingir o nível de 

proteção e reparo que 

mais se enquadra em seu 

negócio. Os programas de 

reparo Honeywell não 

apenas protegem seu 

investimento no 

dispositivo, mas também 

oferecem previsibilidade 

de custos com reparo 

durante o período 

acordado. Além dos 

reparos, acompanhado de 

cada serviço de depósito 

nós também fornecemos 

a manutenção preventiva 

necessária, bem como a 

engenharia relevante e 

atualizações de hardware 

e software. 

Proteja seu investimento   

 

Garanta a continuidade 
do negócio, a 
performance do fluxo de 
trabalho e a proteção de 
seus investimentos em 
tecnologia com os 
Serviços de Reparo 
Honeywell - agora 
disponível em mais de 70 
países com padrões de 
qualidade e precificação 
globais.  

 

Honeywell Safety & 
Productitivy Soltuions  
compromete-se a oferecer 
um nível superior de 
serviço ao consumidor. Por 
favor contate seu 
representante Honeywell 
para informações 
adicionais.  
Para acessar os materiais 

adicionais do produto, 

incluindo manuais, 

downloads e recursos de 

vendas, visite a página do 

produto em seu site 

regional Honeywell Safety 

& Productivity Solutions.  

Para mais informações 

 

 

 

 

https://country.honeywellaidc.com/pt-la/Pages/Category.aspx?category=printers&cat=HSM
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