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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 100 000

Typ mechanizmu drukującego dwa mechanizmy termiczne, Citizen
Liczba znaków w wierszu 40 znaków w wierszu
Szerokość papieru 57mm
Długość rolki papieru 30 m
Szybkość wydruku 20 linii/s
Obcinacz papieru brak

Wyświetlacz operatora Wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta Alfanumeryczny LCD 2x20 znaków z podświetleniem

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

Protokół komunikacyjny POSNET oraz THERMAL
Sterowanie szufladą interfejs napięciowy 6V

Zasilacz 230V / 19V
Wbudowany akumulator AGM 2x6V/1,2Ah

 zapewniający wydruk 6000 wierszy
Ładowarka samochodowa brak
Port USB USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary 196 x 255x 279 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga ~ 2.8 kg
Zakres temperatur pracy 5 – 40 C

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

Najważniejsze funkcje Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
Możliwość drukowania faktur VAT
Wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
Najwyższy standard wykonania
Bardzo wytrzymałe i szybkie mechanizmy drukujące (firmy
CITIZEN)
Funkcje oszczędzania papieru
Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych
Porty komunikacyjne USB, RS232
Możliwość komunikacji bezprzewodowej bluetooth
Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem)
Dwa standardy komunikacyjne: Posnet i Thermal

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Złącza

Zasilanie

Wymiary, waga, temperatury

Inne

Najważniejsze funkcje produktu

Współpracujące systemy sprzedaży
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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

 Otwarta faktura
Drukarka umożliwia swobodne edytowanie zawartości i układu linii wydruku umieszczanych na fakturze. Dzięki temu faktura jest
dokładnie taka, jakiej oczekujesz.

    
 NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

Drukarka 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.

   
 Wygodne użytkowanie

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

   
 Kody kreskowe EAN 128

Używane do naniesienia numeru systemowego na paragony i wydruki niefiskalne, w celu szybszego ich odnalezienia w programie
magazynowym np. do wystawienia faktury, czy wydania z magazynu.

   
 Wydruki niefiskalne

Możliwość formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatek, w tym m.in.potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do
systemów lojalnościowych bony rabatowe, doładowania GSM, pozwalają generować wydruki niefiskalne, dopasowane do potrzeb
klienta.

   
 Legendarna solidność

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

   
 Wersje kolorystyczne

Urządzenie dostępne jest w kilku wersjach kolorystycznych obudowy.

   
 Niska cena

   
   

Polecane do:

sieci handlowousługowych i przemysłowych (super i hipermarkety)
sklepów drogeryjnokosmetycznych
sklepów odzieżowych i obuwniczych
szpitali i przychodni lekarskich
dużych kancelarii adwokackich
stacji paliw
hurtowni
hoteli
lokali gastronomicznych, fastfood itp.
salonów motoryzacyjnych
kin, teatrów, muzeów
obiektów i ośrodków rekreacyjnosportowych (baseny,spa itp.)
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