
ROZWIĄZANIA FISKALNE

KASY  FISKALNE

POSNET BINGO XL

 

 

Klasyka gatunku

Posnet Bingo XL to kasa przeznaczona dla małych i średnich punktów handlowych. Umożliwia m.in. wydrukowanie na

paragonie numeru NIP nabywcy, a także 40 znaków w nazwie towaru lub usługi. Posiada dużą bazę towarową 8000

PLU oraz elektroniczną kopię paragonu.

WERSJA PLUS DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI:

Wytrzymały mechanizm drukujący

Mechanizm drukujący Fujitsu o zwiększonej wytrzymałości doskonale poradzi sobie w sklepach o dużym

natężeniu sprzedaży.
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Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak
Informatyczny Nośnik Danych Karta 4GB SD/SDHC
Eurofiskalizacja Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w

jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, np. Euro

Stawki VAT 7 (A...G)
Liczba PLU 8000
Nazwa towarów 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe brak
Max. liczba kodów do PLU brak
Zestawy towarów brak
Notatnik brak
Kasjerzy 8
Opakowania 16
Formy płatności 8
Rabaty / narzuty 8
Rabaty czasowe brak
Jednostki miary 5
Klawisze skrótu 15 (3x5)
Grupy towarowe 16
Formaty kodów ważonych 9
Opisy wypłat 10
Opisy towarów brak
Obsługa błędów 10
Kwity parkingowe brak
Bufor pozycji paragonowych 10 000

Typ mechanizmu drukującego 1 mechanizm termiczny:
 "easy load" Seiko (w wersji standard)
 Fujitsu (w wersji plus)

Liczba znaków w wierszu 40
Szerokość papieru 57 mm
Długość rolki papieru 30 m
Szybkość wydruku 16 linii/s
Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany
Wyświetlacz klienta LED8 numeryczny

Liczba klawiszy klawiatury 24, w tym 5 programowalnych (3 poziomy)

Porty standardowe Ethernet
3 x RS232
1 x USB (skaner kodów kreskowych)

Porty dodatkowe 1 x PS2, 2 x RS232 (po zastosowaniu Multipleksera)
Szuflada 6V, 12V, 18V, 24V
Obsługiwane urządzenia komputer, skaner kodów kreskowych (USB/RS232/PS2), waga,

modem GPRS, multiplekser, monitoring, szuflada
Komunikacja z komputerem  online, bez przerywania pracy kasjera

Zasilacz 230V / 24V
Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii: 

AGM 6V / 1,2 Ah (w wersji standard)
Ładowarka samochodowa 12V lub 24V
Port USB skaner kodów kreskowych (5,2V/ 0,5A)

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Klawiatura

Komunikacja

Zasilanie

Wymiary, waga, temperatury
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Wymiary 287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga ~1,9 kg
Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

Wyposażenie dodatkowe Modem GPRS 
Szuflada kasowa duża i średnia
Multiplekser
Pokrowiec
Silikonowa osłona klawiatury

Najważniejsze funkcje obsługa skanerów kodów kreskowych o interfejsie
USB/RS232/PS2 (PS2 przez multiplekser),
wydajny akumulator litowojonowy pozwalający na długotrwałą
pracę,
obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących,
automatyczny odczyt masy z wagi dla towarów ważonych,
automatyczne rabaty oraz blokada rabatu dla towarów
niskomarżowych,
statystyki roczne i tygodniowe dla grup towarowych np. dla
alkoholi,
łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load",
integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego,
kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji
danych przez port komunikacyjny Ethernet
sygnalizacja konieczności wykonania raportu dobowego,
przypomnienie o obowiązkowych raportach okresowych,

Inne

Najważniejsze funkcje produktu

     
 Port komunikacyjny Ethernet

Port Ethernet umożliwia równoczesną obsługę wielu usług: niezależną komunikację kasy z programem sprzedażowym, odczyt kopii
elektronicznej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z kasą zawsze odbywa się online bez
przerywania pracy kasjera.

   
 Duża baza PLU

Baza towarowa 8000 PLU użytkownik może szczegółowo zaprogramować pełen asortyment produktów, jakie oferuje w swojej
placówce handlowej.

   
 Skaner USB  podłącz i skanuj

Port USB umożliwia bezpośrednie podłączenie skanera kodów kreskowych i natychmiastową sprzedaż z użyciem tego urządzenia bez
potrzeby konfiguracji parametrów skanera w kasie.

   
 Bufor pozycji paragonowych

10 000 rekordów bufora pozycji paragonowych udostępnia programowi magazynowemu szczegółowe dane o sprzedanych towarach.
Użytkownik ma dostęp do jednostkowych danych, co umożliwia mu m.in. pełną kontrolę stanów magazynowych czy wystawienie
faktury do zarejestrowanego paragonu.

   
 Wygodne użytkowanie

Kompaktowa obudowa, czytelne, bursztynowe wyświetlacze oraz wygodna klawiatura switchowa zapewniają efektywność pracy i
ergonomię użytkowania.

   
 Legendarna solidność

Wytrzymała i słynąca z niezawodności konstrukcja zapewnia ciągłość pracy w warunkach nawet najbardziej intensywnej eksploatacji.

   
 Intuicyjna obsługa

Wyjątkowo intuicyjne menu kasy oraz 15 klawiszy skrótu (3x5) gwarantują bardzo łatwą i wygodną obsługę urządzenia.

   
 Szeroki papier

Wydruki na papierze o szerokości 57 mm sprawiają, że paragony są bardziej czytelne i krótsze, dzięki czemu rzadziej wymieniamy
rolkę papieru.

   
 Jednoznaczna nazwa towaru

40 znaków w nazwie towaru pozwala tworzyć jasne i zrozumiałe dla klientów opisy produktów na paragonach  zgodne z aktualnymi
przepisami Ministerstwa Finansów

   
 Kompatybilność z większością szuflad

Kasa Bingo HS EJ współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku  z różnymi interfejsami napięciowymi: 6V, 12V, 18V, 24V.

   

o
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ALMA
AUCHAN
CYFROWY POLSAT
E.LECLERC
PIOTR I PAWEŁ
STOKROTKA
PLAY
ALDI
AMREST (KFC, Pizza Hut, Starbucks)
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA A2
BEAUMANOIR POLAND Sp. z o.o.
BIEDRONKA (JMD)
BRICOMARCHE
C&A POLSKA Sp. z o.o.
COCCODRILLO
COSTA COFFEE
DAIMLER CHRYSLER
DEAWOO DEALERS
EMPERIA
EUROAPTEKA
FIAT DEALERS NETWORK
FORD DEALERS NETWORK
HDS (inMedio, Relay, Voyage)
H&M
HOLIDAY INN
IKEA
INTERMARCHE
INTERNATIONAL MASTER
KAPSCH
KAUFLAND
LOTOS
MAKRO CASH & CARRY
MARIONNAUD
MC DONALD'S
MEDIA MARKT
ODIDO
OPEL DEALERS NETWORK

 Mechanizm drukujący do wyboru
Użytkownik może wybrać rodzaj dostępnego w opcjach urządzenia mechanizmu, który najlepiej będzie odpowiadał jego potrzebom i
warunkom użytkowania.

   
 Superakumulator*

Zastosowanie litowojonowego akumulatora o dużej pojemności dodatkowo zabezpieczy kasę podczas pracy w terenie. Pozwala on na
wydruk nawet 120 tys. linii po pełnym naładowaniu.

*dostępny w opcji

   
 NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

Kasa umożliwia wydruk NIP nabywcy na paragonie. Dodatkowo można zaprogramować maksymalną kwotę paragonu, przy której NIP
klienta będzie drukowany. Według obecnych przepisów NIP nabywcy drukujemy na paragonach o wartości do 450 zł lub 100 euro.

   
 Przypominanie o przeglądach i raportach dobowych

Udogodnieniem dla podatników jest automatyczne przypominanie o konieczności wykonania raportu dobowego i obowiązkowego
przeglądu okresowego. Dla przeglądu okresowego generowany jest wydruk na 30 dni przed zaprogramowanym terminem wykonania
takiego przeglądu.

   
 Eurofiskalizacja

Kasy Bingo są urządzeniami wielowalutowymi (gotowymi na eurofiskalizację) z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej
moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro). Zmiana waluty może odbyć się automatycznie, zgodnie z zaprogramowaną datą
i godziną.Funkcja przelicznika walut umożliwia wydruk na paragonie informacji dotyczącej kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej
na inna dowolnie wybraną (np. z PLN na EUR).

   
 Kopia elektroniczna paragonu 

Zapis kopii paragonu na karcie microSD, możliwość zdalnego tworzenia kopii zapasowej danych z karty SD oraz szybki dostęp do tych
danych z poziomu komputera.

   
   

Polecana do:

Małych i średnich placówek handlowousługowych
Małych i średnich sklepów osiedlowych
Niedużych lokali gastronomicznych, fastfoodów
Sklepów detalicznych, spożywczoprzemysłowych
Warsztatów samochodowych
Sezonowych punktów sprzedaży
Gabinetów lekarskich
Kancelarii adwokackich
Zakładów pogrzebowych
Salonów fryzjerskich i kosmetycznych
Kiosków i punktów prasowych
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