
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 znaków w wierszu

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki papieru 100 m

Szybkość wydruku 20 linii/s

Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem

Wyświetlacz klienta numeryczny LED 8 znaków

Komunikacja z komputerem 1 x RS232
USB
Komunikacja Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2
(opcjonalnie)

Protokół komunikacyjny Tylko protokół komunikacyjny Thermal

Sterowanie szufladą interfejs napięciowy 5V

Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A

Wbudowany akumulator Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa brak

Port USB USB typu B (Komunikacja PC)

sklepowe

Posnet Thermal FV EJ LED

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

POSNET THERMAL FV EJ jest wersją najpopularniejszej w kraju drukarki fiskalnej, wyposażoną w moduł kopii elektronicznej paragonów,
dedykowaną do placówek handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu. Kopie paragonów archiwizowane są w niej na
Informatycznym Nośniku Danych – standardowej karcie SD.

POSNET THERMAL FV EJ jest urządzeniem wielowalutowym z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny
będzie rejestrował sprzedaż (gotowa na eurofiskalizację). Zmiany waluty ewidencyjnej można dokonywać dowolną ilość razy (po raporcie
dobowym). Drukarka umożliwia również w niefiskalnej części paragonu, informacyjny wydruk  przelicznika wartości z waluty ewidencyjnej
na inną.

Na uwagę zasługują również funkcja drukowania faktur VAT na rolce oryginału oraz Monitor transakcji umożliwiający integrację urządzenia
z systemami wideomonitoringu sklepowego.

zapytaj o ten produkt

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Złącza

Zasilanie

Wymiary, waga, temeratury

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV-EJ-LED#ask_container


Wymiary 196 x 255x 279 mm (szer. x wys. x dług.)

Waga ~ 2,2 kg

Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

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

Najważniejsze funkcje zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”)
drukowanie faktur VAT
monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami
wideomonitoringu)
wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
przypominanie o przeglądzie okresowym
system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji
elektronicznych

Inne

Dodatkowe informacje

Współpracujące systemy sprzedaży

Najważniejsze cechy

Kopia elektroniczna paragonu (karta SD)
Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
Możliwość drukowania faktur VAT
Bardzo wytrzymały i szybki mechanizm drukujący oryginału (firmy CITIZEN)
Dłuższa, 100 metrowa rolka papieru oryginału
Najwyższy standard wykonania
Dwa standardy komunikacyjne Thermal i Posnet
Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych
Możliwość komunikacji bezprzewodowej bluetooth
Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem

Polecane dla:

Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
Sklepy drogeryjno-kosmetyczne
Sklepy odzieżowe i obuwnicze
Szpitale i przychodnie lekarskie
Duże kancelarie adwokackie
Stacje paliw
Hurtownie
Hotele
Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
Salony motoryzacyjne
Kina, teatry, muzea
Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny,spa itp.)

o

http://www2.posnet.com.pl/Wsparcie/Urzadzenia-Fiskalne/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/3779

