
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak

Informatyczny Nośnik Danych Karta 2GB SD/SDHC

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

Stawki VAT 7 (A...G)

Liczba PLU 30 000 - standard
60 000 - plus

Nazwa towarów 40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe 6 000

Max. liczba kodów do PLU 20

Zestawy towarów 6 000

Notatnik 1 000 PLU

Kasjerzy 35

Opakowania 65

Formy płatności 35 w tym 20 walut

Rabaty/narzuty 50

Rabaty czasowe 8

Jednostki miary 10

Klawisze skrótu 75 (3x25)

Grupy towarowe 100

Formaty kodów ważonych 9

Opisy wypłat 10

Opisy towarów 50

Obsługa błędów 20

Kwity parkingowe brak

Bufor pozycji paragonowych 20 0000

Typ mechanizmu drukującego 1 termiczny (oryginał)

Liczba znaków w wierszu 40

Szerokość papieru 57mm

Długość rolki papieru 100m

Szybkość wydruku 20 linii/s

Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora Graficzny 4x24 znaki

systemowe

Posnet Neo XL EJ

Cena: 2399,00 PLN  Cena: 2599,00 PLN 
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA
odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Posnet NEO XL to nowa kasa fiskalna z elektroniczną kopią paragonów i dużą bazą towarową do 60 000 PLU w wersji Plus, 
oraz 30 000 PLU w wersji standard. Dedykowana jest do placówek handlowych o średnim i dużym natężeniu ruchu.
Kasę wyposażono w port Ethernet, który pozwala na równoczesną zdalną komunikację z programem magazynowym, systemem
monitoringu oraz odczyt kopii elektronicznej.
Edycja baz danych i konfiguracja NEO XL odbywa się bez przerywania pracy kasjera, co zwiększa komfort pracy i efektywność
wykorzystania urządzenia w placówce handlowej.
Posnet NEO XL to nowoczesne, efektywne i optymalne rozwiązanie dla Twojego sklepu.

Zobacz film: Test kasy Posnet NEO XL zapytaj o ten produkt

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

http://www.youtube.com/watch?v=GXYLpWsKt0k
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/systemowe/Posnet-Neo-XL-EJ#ask_container


Wyświetlacz klienta LCD 2x16 alfanumeryczny

Liczba klawiszy klawiatury 56 w tym 25 programowalnych (trzy poziomy)

Porty standardowe Ethernet
4xRS232

Porty dodatkowe 2 x RS232, 1 x PS2 (po zastosowaniu Multipleksera)

Szuflada 6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia komputer, modem, skaner, waga, pinpad, weryfikator cen,
drukarka paragonowa, multiplekser, szuflada

Komunikacja z komputerem ON-LINE
bez przerywania pracy kasjera

Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2,08A

Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa brak

Port USB brak

Wymiary 314 x 147 x 368 mm (szer. x wys. dł.)

Waga ~4,4kg

Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

Wyposażenie dodatkowe Szuflada kasowa Posnet SKL
Szuflada kasowa flip-top
Szuflada kasowa duża i średnia
Multiplekser
Silikonowa osłona klawiatury

Najważniejsze funkcje Ethernet (100 Mb) – komunikacja On-line bez przerywania pracy
kasjera
Baza towarowa 60 000 PLU – programowanie 
 do 6 800 PLU / min.
100 metrowa rolka papieru
Konfigurowalne napięcie sterowania szufladą 
 (6V, 12V, 18V, 24V)
Pełna obsługa kasy w trybie fiskalnym z poziomu aplikacji
komputerowej (bazy danych i konfiguracja)
Duża, programowalna klawiatura z trzema poziomami klawiszy
skrótu
Rozbudowane funkcje kasjerskie (deklaracja stanu i weryfikacja
utargu, maksymalna wartość dla paragonu oraz produktu, etc.)
Tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru, tj. definiowaniem ilości,
ceny, numeru PLU i rabatu
Obsługa kart lojalnościowych i rabatowych bezpośrednio na
kasie lub z autoryzacją systemu zewnętrznego
Możliwość integracji z dowolnym systemem wideomonitoringu
sklepowego
Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i
niewykonanym raporcie dobowym
Możliwość wstrzymania sprzedaży, gdy nie wykonano raportu
dobowego

Klawiatura

Komunikacja

Zasilanie

Wymiary, waga, temeratury

Inne

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy produktu

Ethernet (100 Mb) – komunikacja On-line bez przerywania pracy kasjera
Baza towarowa 60 000 PLU – programowanie 
 do 6 800 PLU / min.
100 metrowa rolka papieru

o



Konfigurowalne napięcie sterowania szufladą 
 (6V, 12V, 18V, 24V)
Pełna obsługa kasy w trybie fiskalnym z poziomu aplikacji komputerowej (bazy danych i konfiguracja)
Duża, programowalna klawiatura z trzema poziomami klawiszy skrótu
Rozbudowane funkcje kasjerskie (deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna wartość dla paragonu oraz produktu, etc.)
Tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru, tj. definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu
Obsługa kart lojalnościowych i rabatowych bezpośrednio na kasie lub z autoryzacją systemu zewnętrznego
Możliwość integracji z dowolnym systemem wideomonitoringu sklepowego
Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym
Możliwość wstrzymania sprzedaży, gdy nie wykonano raportu dobowego

Polecane dla

sklepy i supermarkety spożywczo-przemysłowe
sklepy drogeryjno-kosmetyczne
piekarnie i cukiernie
nieduże i średnie lokale gastronomiczne, fast-food irp.
butiki
różnorodne sklepy:mięsno-wędliniarskie, monopolowe, pasmanteryjne, jubilerskie, hobbystyczne


