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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 250 000

Typ mechanizmu drukującego termiczny typu "drop in", Seiko
Liczba znaków w wierszu 40
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
podwieszany  alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
kompaktowy  alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Komunikacja z komputerem 1 x USB
1 x RS232
Ethernet w wersji z wyświetlaczem wolnostojącym,
podwieszanym i OLED (jako opcja dodatkowa w wersji z
wyświetlaczem wbudowanym)

Protokół komunikacyjny POSNET oraz THERMAL
Sterowanie szufladą interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilacz 230V / 24V
Wbudowany akumulator AGM 12V/1,2Ah

zapewniający wydruk min. 6000 linii

Wymiary 125 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza
klienta
125 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem
kompaktowym
158 x 242 x 232 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 Fliptop
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)

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Złącza

Zasilanie

Wymiary, waga, temperatury

Inne

Najważniejsze funkcje produktu

o

Strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej: Polityka Cookies



25.05.2017 Posnet Thermal XL / sklepowe / Drukarki fiskalne / Urządzenia fiskalne / Produkty POSNET / Strona główna  Posnet

http://www.posnet.com.pl/ProduktyPOSNET/Urzadzeniafiskalne/Drukarkifiskalne/sklepowe/PosnetThermalXL/(c113)/1 2/3

ALMA

   
  Mechanizm drukujący wrzuć i drukuj

System szybkiej wymiany papieru "dropin"  wrzuć i drukuj" gwarantuje łatwą, sprawną i wydajną pracę.

   
 
  

Szeroki papier i 100 m rolka papieru
Wydruki na papierze o szerokości 57 mm sprawiają, że paragony są bardziej czytelne, i krótsze dzięki czemu rzadziej wymieniamy
rolkę papieru.

   
 Superformatka, wydruki niefiskalne

Drukarka Thermal XL posiada szeroką gamę formatek umożliwiających generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści
dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Superformatka to możliwość drukowania kuponów rabatowych, bonów
zakupowych, doładowań GSM, warunków użytkowania, promocji czy informacji z systemów lojalnościowych.

   
 Dowolna grafika na wydruku

Każdy paragon i fakturę można wzbogacić dodając w nagłówku, stopce, a także w dowolnym miejscu wydruku niefiskalnego wybraną
przez siebie czarno  białą grafikę. Nie ma ograniczeń co do ilości grafik, a ich wygląd można definiować przez aplikację. Jest to
doskonała forma uatrakcyjnienia wydruków, a także dodatkowa powierzchnia reklamowa.

   
 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.

   
 Podwieszany wyświetlacz

Wykorzystaj możliwości, jakie daje wersja drukarki Thermal XL z podwieszanym wyświetlaczem. Takie rozwiązanie zapewnia
swobodną aranżację punktu sprzedaży oszczędzając miejsce, jakie musimy przeznaczyć na ustawienie drukarki ze standardowym
wyświetlaczem.

   
 Ethernet i porty komunikacyjne

Komunikacja przez Ethernet z równoczesną obsługą kilku usług na różnych portach TCP. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesną
pracę z systemem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej i komunikację z systemem wideomonitoringu. Ponadto funkcja
tunelowania portów COM umożliwia podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń  skanera kodów kreskowych, wagi czy
dodatkowego wyświetlacza, które obsługiwane są przez program sprzedażowy.

   
 Wytrzymała konstrukcja

Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet.

   
 Kompatybilność z szufladami o napięciu 6V, 12V, 18V, i 24V.

Drukarka Thermal XL współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

   
 Kody kreskowe i 2D

Dostępny jest wydruk kodu kreskowego (code 128) z dowolną informacją (np. numerem systemowym), co ułatwia identyfikację
transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na
wydruku niefiskalnym. Jest to doskonałe narzędzie do prowadzenia działań marketingowych skierowanych do klienta.

   
 Monitoring transakcji

Jest to funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem wideomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji
kasjerskich.

   
   

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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