
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak

Informatyczny Nośnik Danych Karta SD/SDHC

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

Stawki VAT 7 (A...G)

Liczba PLU 250000

Typ mechanizmu drukującego jeden mechanizm termiczny

Liczba znaków w wierszu 40 ilość znaków w wierszu

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki papieru 100m

Szybkość wydruku 20 linii/s

Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem

Wyświetlacz klienta alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem

Komunikacja z komputerem 1 x RS232
1 x USB
Szuflada (interfejs napięciowy 6V)
Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 (opcjonalnie)

Protokół komunikacyjny

Sterowanie szufladą

Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A

Wbudowany akumulator Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa brak

Port USB USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary 196 x 255 x 278 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga ~ 2,8 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

apteczne

Posnet Thermal A EJ

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

POSNET THERMAL A EJ to apteczna wersja najpopularniejszej drukarki fiskalnej na rynku. Urządzenie wyposażone jest w Informatyczny
Nośnik Danych (kopia elektroniczna) i jest gotowe na eurofiskalizację (wielowalutowość).
Ponadto, drukarki Posnet dla aptek posiadają pełen zestaw formatek niefiskalnych, umożliwiających generowanie wszystkich operacji
aptecznych, które spełnią nie tylko obecne, ale również przyszłe wymogi NFZ.

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/apteczne/Posnet-Thermal-A-EJ#ask_container


Wyposażenie dodatkowe Szuflada (opcja)
Osłona zabezpieczająca przed zalaniem (opcja)

Najważniejsze funkcje Dodatkowe linie opisu na wycenach recept i leków
Opłaty wg stawek VAT na raporcie dobowym
Odpisy recept
Automatyczna zmiana stawek VAT
Rabaty i narzuty do pozycji aptecznych
Komplet wydruków aptecznych: wyceny recept, leków gotowych i
robionych oraz zamówienia na leki robione
Wydruk raportu kasowego dla aptek
Funkcje lojalnościowe i rabatowe
Obsługa płatności elektronicznych

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy:

Kopia elektroniczna paragonu (karta SD)
Wielowalutowość - eurofiskalizacja (możliwość zmiany waluty ewidencyjnej np: na Euro)
Dłuższa, 100-metrowa rolka papieru oryginału
Alfanumeryczny wyświetlacz klienta 2x20 znaków
Możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie technicznym (co 24 miesiące)

Polecane dla:

Apteki
Hurtownie farmaceutyczne
Sklepy zdrowotno-kosmetyczne


