
ROZWIĄZANIA FISKALNE

KASY FISKALNE

POSNET MOBILE EU

Kasa fiskalna Posnet Mobile EU jest doskonale przystosowana do pracy przenośnej, nawet w bardzo trudnych

warunkach eksploatacji.

Zapewnia to wzmocniona konstrukcja obudowy, podświetlane wyświetlacze, wydajny akumulator oraz wytrzymała

klawiatura. Pracę mobilną ułatwiają też opcjonalne akcesoria: pokrowiec, ładowarki samochodowe i silikonowa osłona

klawiatury.

Kasa jest gotowa na eurofiskalizację – zapewnia możliwość zmiany waluty ewidencyjnej, w której będzie pracował moduł

fiskalny.
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Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu nie
Informatyczny Nośnik Danych brak
Eurofiskalizacja Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł

fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Stawki VAT 7 (A...G)
Liczba PLU 2000
Nazwa towarów 16 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 10
Grupy towarowe 16
Formaty kodów ważonych 9
Opisy wypłat 10
Opisy towarów brak
Obsługa błędów 10
Kwity parkingowe 200
Bufor pozycji paragonowych brak

Typ mechanizmu drukującego mechanizm termiczny dwustacyjny 
"easy load", Seiko

Liczba znaków w wierszu 20
Szerokość papieru 2 x 28 mm
Długość rolki papieru 18 m
Szybkość wydruku 10 linii/s
Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora LCD 2x16 alfanumeryczny, z podświetleniem
Wyświetlacz klienta LCD 1x16 alfanumeryczny, z podświetleniem

Liczba klawiszy klawiatury 20, w tym 10 programowalnych

Porty standardowe 1xRS232
Porty dodatkowe brak
Szuflada brak
Obsługiwane urządzenia komputer, modem, skaner, waga, multiplekser
Komunikacja z komputerem  online, bez przerywania pracy kasjera

Zasilacz 230V / 12V
Wbudowany akumulator AGM 6V / 1,2Ah

zapewniający wydruk min. 6000 linii
Ładowarka samochodowa 12V lub 24V (opcja)
Port USB brak możliwości zasilania

Wymiary 106 x 81 x 239 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga ~1,2 kg

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Klawiatura

Komunikacja

Zasilanie

Wymiary, waga, temperatury
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Zakres temperatur pracy 0 – 40 C

Wyposażenie dodatkowe Pokrowiec
Ładowarka samochodowa 12V / 24V
Multiplekser

Najważniejsze funkcje mechanizm drukujący z funkcją „easy load", ułatwiający
wymianę rolek papieru,
wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację),
czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora,
zapewniający wydruk min. 6000 linii
system mocowania pozwalający na przytwierdzenie kasy w
miejscu pracy (np. w samochodzie),
komunikacja online z programem magazynowym,
funkcje dla parkingu,
przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i
niewykonanym raporcie dobowym,
kalkulator.

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

Inne

Najważniejsze funkcje produktu

Wybrane cechy i funkcje produktu:

mechanizm drukujący z funkcją „easy load", ułatwiający wymianę rolek papieru,
wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację),
czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora,
akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii
system mocowania pozwalający na przytwierdzenie kasy w miejscu pracy (np. w samochodzie),
komunikacja online z programem magazynowym,
funkcje dla parkingu,
przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym,
kalkulator.

Polecana do:

ośrodków szkolenia kierowców
handlu mobilnego, przenośnego, obwoźnego
gabinetów lekarskich
kancelarii adwokackich
parkingów i wypożyczalni
sezonowych punktów sprzedaży
sklepów internetowych
niewielkich punktów handlowousługowych
zakładów pogrzebowych
salonów fryzjerskich
kiosków i punktów prasowych.
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ODIDO
OPEL DEALERS NETWORK
ORBIS
PEPCO
PIEKARNIE POD TELEGRAFEM
DROGERIE NATURA
READER'S DIGEST
ROSSMANN
SAVIA
SCHIEVER (z grupy AUCHAN)
SHERATON WARSAW HOTEL
SPHINX
SUPERPHARM  APTEKA
TESCO
TOTOLOTEK S.A.
ORANGE
WARSAW MARRIOTT HOTEL
WELTBILD (ŚWIAT KSIĄŻKI)
ZAKŁADY MIĘSNE "NOWAK"
ZAKŁADY MIĘSNE "ZBYSZKO"
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