
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, termiczny typu "drop in"

Liczba znaków w wierszu do 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki papieru 100 m

Szybkość wydruku do 47 linii/s

Obcinacz papieru tak

Wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta standardowy - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
wolnostojący - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Komunikacja z komputerem 1 x USB
1 x RS232
Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal
szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Protokół komunikacyjny

Sterowanie szufladą

Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V

Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa brak

Port USB USB typu B (Komunikacja PC)

sklepowe

Posnet Thermal XL

Cena: 2799,00 PLN  Cena: 2899,00 PLN  Cena: 2899,00 PLN 
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA
odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Diament wśród drukarek

Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach
niefiskalnych!
Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych
Thermal, które od prawie dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów.
Posnet Thermal XL występuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym
LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED.

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-XL#ask_container


Wymiary 137 x 171 x 125 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
149 x 171 x 125 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem
kompaktowym
242 x 232 x 158 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem
standardowym

Waga ~ 2,6  kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

Wyposażenie dodatkowe Szuflada kasowa Posnet SKL
Szuflada kasowa Flip-top
Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje Możliwość druku grafiki na paragonach fakturach VAT i
wydrukach niefiskalnych
Możliwość druku kodów 2D na paragonach i wydrukach
niefiskalnych
Różne wersje wyświetlacza
Wydruki niefiskalne - superformatki
Kopia elektroniczna paragonu
Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami
videomonitoringu)

Inne

Dodatkowe informacje

Współpracujące systemy sprzedaży

Najważniejsze cechy

Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
Trzy wersje wyświetlacza
Wyjątkowy mechanizm drukujący
Szeroka gama wydruków niefiskalnych
Wyjątkowo małe rozmiary i waga
Kompatybilność z większością szuflad

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
Obikety i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)

o

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

