
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak

Informatyczny Nośnik Danych Karta microSD, microSDHC

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

Stawki VAT 7 (A...G)

Liczba PLU 100000

Typ mechanizmu drukującego Jeden mechanizm termiczny
Wrzutowy system wymiany papieru

Liczba znaków w wierszu 40

Szerokość papieru 57mm

Długość rolki papieru 14m

Szybkość wydruku 22 linie/s

Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora Wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta Alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem

Komunikacja z komputerem 1 x USB
Bluetooth (za pomoca dodatkowego modułu)
Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal

Protokół komunikacyjny

Sterowanie szufladą

Zasilacz zewnętrzny 230V AC / 10-15V DC / 15W

Wbudowany akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu

Ładowarka samochodowa 12V / 24V / 48V (opcja)

Port USB Mini USB (Komunikacja PC, Ładowanie)

Wymiary 86 x 128 x 46 mm (szer. x głęb. x wys.)

Waga ~ 380 g (z papierem)

Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

mobilne

Posnet Temo HS EJ

Cena: 2299,00 PLN  Cena: 2399,00 PLN 
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA
odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Najmniejsza drukarka fiskalna na rynku

Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ to najmniejsza i najlżejsza drukarka fiskalna na rynku! Bez trudu zmieści się w podręcznej torbie, a
nawet kieszeni.   Wyjątkowo prosta obsługa i wytrzymała bateria  czynią z drukarki Posnet Temo HS EJ doskonałe urządzenie do pracy
mobilnej.   Na uwagę zasługuje nowoczesny i funkcjonalny design oraz wysoka jakość wykonania.

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-HS-EJ/(c110)/1#ask_container


Wyposażenie dodatkowe Pokrowiec
Ładowarka samochodowa 12V / 24V

Najważniejsze funkcje Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji
(EJ)
Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
Drukowanie faktur VAT (FV)
Dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
Wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i
rabatowych
System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji
elektronicznych
Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy produktu

Małe rozmiary i waga
Kopia elektroniczna paragonu (karta microSD)
Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
Wydruk faktur VAT
 Wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu
 Łatwa wymiana papieru - system wrzutowy
 Przypominanie o przeglądach
 Komunikacja USB lub bezprzewodowa Bluetooth

Polecane dla:

Niewielkie punkty handlowo-usługowe
gabinety lekarskie
kancelarie adwokackie
sklepy internetowe
handel mobilny, przenośny
mobilne systemy sprzedaży np.: dystrybucja gazu
zakłady pogrzebowe

wersja
standard


