
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak

Informatyczny Nośnik Danych Karta 2GB microSD/microSDHC

Eurofiskalizacja Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł
fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Stawki VAT 7 (A...G)

Liczba PLU 2000

Nazwa towarów 24 znaki

Dodatkowe kody kreskowe brak

Max. liczba kodów do PLU brak

Zestawy towarów brak

Notatnik brak

Kasjerzy 8

Opakowania 16

Formy płatności 16

Rabaty/narzuty 8

Rabaty czasowe brak

Jednostki miary 5

Klawisze skrótu 10

Grupy towarowe 16

Formaty kodów ważonych 9

Opisy wypłat 10

Opisy towarów brak

Obsługa błędów 10

Kwity parkingowe 200

Bufor pozycji paragonowych brak

Typ mechanizmu drukującego 1 mechanizm termiczny,
wrzutowy system wymiany papieru „drop in”

Liczba znaków w wierszu 40

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki papieru 14 m

Szybkość wydruku 22 linie/s

Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora LCD 2x16 alfanumeryczny, z podświetleniem

Wyświetlacz klienta LCD 2x16 alfanumeryczny, z podświetleniem

małe / mobilne

Posnet Mobile HS EJ

Cena: 1299,99 PLN
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA
odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Najmniejsza kasa fiskalna na rynku

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku. 
Bez trudu mieści się w podręcznej torbie, a nawet w kieszeni.
Mobile HS EJ to urządzenie wysokiej jakości, zaprojektowane i wykonane z niezwykłą dbałością o detale. Wyjątkowo prosta obsługa,
małe gabaryty i wytrzymała bateria czynią z niej doskonałe urządzenie do długotrwałej pracy mobilnej.

zapytaj o ten produkt

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-HS-EJ/(c109)/1#ask_container


Liczba klawiszy klawiatury 19 w tym 10 programowalnych

Porty standardowe 1xUSB,
1xRS232

Porty dodatkowe brak

Szuflada brak

Obsługiwane urządzenia komputer, modem, skaner, waga

Komunikacja z komputerem  on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilacz zewnętrzny 230V / 10-15V / 1A

Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa 12V lub 24V

Port USB ładowanie z portu USB komputera

Wymiary 86 x 46 x 158 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga ~400 g

Zakres temperatur pracy 0 – 40 C

Wyposażenie dodatkowe - Pokrowiec
- Ładowarka samochodowa 12V / 24V

Najważniejsze funkcje - najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna,
- kopia elektroniczna paragonu (karta microSD/microSDHC),
- wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację),
- czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora,
- wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk nawet do 50 tys.
wierszy paragonu,
- łatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”,
- system mocowania pozwalający na przytwierdzenie kasy w
miejscu pracy (np. w samochodzie),
- komunikacja on-line z programem magazynowym,
- funkcje dla parkingu i wypożyczalni,
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i
niewykonanym raporcie dobowym.

Klawiatura

Komunikacja

Zasilanie

Wymiary, waga, temeratury

Inne

Dodatkowe informacje

Wybrane cechy i funkcje produktu:

najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna
kopia elektroniczna paragonu (karta microSD/microSDHC)
wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora,
wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu,
łatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”,
system mocowania pozwalający na przytwierdzenie kasy w miejscu pracy (np. w samochodzie),
komunikacja on-line z programem magazynowym,
funkcje dla parkingu i wypożyczalni,
przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym.

Polecana dla:

ośrodki szkolenia kierowców,
handel mobilny, przenośny, obwoźny,
gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie,
parkingi i wypożyczalnie,
sezonowe punkty sprzedaży,
sklepy internetowe,

o



niewielkie punkty handlowo usługowe,
zakłady pogrzebowe,
salony fryzjerskie,
kioski i punkty prasowe.


