
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu nie

Informatyczny Nośnik Danych brak

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

Stawki VAT 7 (A...G)

Liczba PLU 100 000

Typ mechanizmu drukującego Dwa termiczne "easy load"

Liczba znaków w wierszu 20

Szerokość papieru 2 x 28mm

Długość rolki papieru 18 m

Szybkość wydruku 10 linii/s

Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora Alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem

Wyświetlacz klienta Alfanumeryczny LCD  1 x 16 znaków z podświetleniem

Komunikacja z komputerem 1 x miniUSB
1 x RS232
Komputer, skaner kodów kreskowych

Protokół komunikacyjny tylko protokół komunikacyjny THERMAL

Sterowanie szufladą brak

Zasilacz zewnętrzny 230V / 15V / 1A

Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa 12V / 24V (opcja)

Port USB brak możliwości zasilania

Wymiary 106 x 81 x 239 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga ~ 1.2 kg

Zakres temperatur pracy 0 – 40 C

mobilne

Posnet Temo

Cena: 1999,00 PLN
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA
odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Posnet Mobile dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wydajnemu akumulatorowi oraz wytrzymałemu mechanizmowi drukującemu z
funkcją szybkiej wymiany rolek, doskonale sprawdza się w pracy przenośnej, nawet w wyjątkowo trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Gotowa na eurofiskalizację – Kasa posiada możliwość zmiany waluty ewidencyjnej, w której będzie pracował moduł fiskalny.
Komunikacja z komputerem on-line – umożliwia zdalne programowanie i odczyt danych sprzedaży kasy bez przerywania pracy kasjera.
Parkingi i wypożyczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji usług parkingowych oraz wypożyczalni np.: sprzętu wodno – rekreacyjnego.

zapytaj o ten produkt

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Złącza

Zasilanie

Wymiary, waga, temeratury

Inne

o

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/mobilne/Posnet-Temo/(c110)/1#ask_container


Wyposażenie dodatkowe Osłona klawiatury (standard)
Pokrowiec (opcja)
Ładowarka samochodowa 12V / 24V (opcja)

Najważniejsze funkcje zmiana waluty ewidencyjnej (gotowa na eurofiskalizację);
komunikacja On-line z komputerem;
ponad dwukrotnie większą prędkość wydruku w stosunku do
wersji dotychczasowej;
do 100 000 kodów towarowych (PLU);
wytrzymała konstrukcja mechaniczna;
bardzo prosta wymiana rolek;
specjalizowane funkcje dla parkingu i wypożyczalni;
szeroka gama raportów oraz statystyk sprzedaży, kasjerów, form
płatności i innych;
przypominanie o niewykonanym Raporcie Dobowym;
informowanie o konieczności wykonania obowiązkowego
przeglądu technicznego;
zestaw akcesoriów do pracy mobilnej.

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy:

zmiana waluty ewidencyjnej (gotowa na eurofiskalizację);
komunikacja On-line z komputerem;
ponad dwukrotnie większą prędkość wydruku w stosunku do wersji dotychczasowej;
do 100 000 kodów towarowych (PLU);
wytrzymała konstrukcja mechaniczna;
bardzo prosta wymiana rolek;
specjalizowane funkcje dla parkingu i wypożyczalni;
szeroka gama raportów oraz statystyk sprzedaży, kasjerów, form płatności i innych;
przypominanie o niewykonanym Raporcie Dobowym;
informowanie o konieczności wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego;
zestaw akcesoriów do pracy mobilnej.

Polecane dla:

Niewielkie punkty handlowo-usługowe
Gabinety lekarskie
Kancelarie adwokackie
Sklepy internetowe
Handel mobilny, przenośny
Mobilne systemy sprzedaży np.: dystrybucja gazu
Zakłady pogrzebowe


