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Link do produktu: https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-emar-tempo-3-z-kopia-elektroniczna-panel-dotykowy-program-dofakturowania-wf-mag-gratis-p-119718.html

Drukarka fiskalna Emar Tempo
3 z kopią elektroniczną + panel
dotykowy + program do
fakturowania WF-MAG gratis
Cena brutto

2 645,00 zł

Cena netto

2 150,41 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Emar

Opis produktu
Pierwsza na rynku seria drukarek z dotykowym wyświetlaczem
operatora
Drukarka Emar Tempo 3 (z kopią elektroniczną) - najnowszy model drukarki fiskalnej zaprojektowany i wyprodukowany przez
firmę Emar.
+ program do fakturowania WF-MAG gratis
Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu udało nam się stworzyć drukarkę, której konstrukcja oparta jest na
połączeniu bogatej tradycji z funkcjonalną nowoczesnością.
Dzięki zastosowaniu technologii dotykowej jest to pierwsza tego typu drukarka fiskalna na polskim rynku.
Nowoczesny wygląd, wzornictwo i unikalne kolory sprawiają, że doskonale wkomponuje się w każdy wystrój punktu
handlowego.

Dane techniczne

Specyfikacja

Tempo 3w

Tempo 3s

BAZA DANYCH
liczba PLU
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165 000

nazwa towaru
stawki VAT

40 znaków + 35 znaków dla opisu towaru
7 stawek podatkowych VAT (A – G)

MECHANIZM DRUKUJĄCY
rodzaj
szybkość druku
papier

termiczny Seiko CAPD247E-E

termiczny Seiko CAPD347E-E

do 200 mm/s

do 170 mm/s

szer: 57 mm, dł: do 80 m

szer: 80 mm, dł: do 80 m

obcinacz papieru

gilotyna oraz profilowana krawędź tnąca

ilość znaków w wierszu

42

57

KOPIA ELEKTRONICZNA
pamięć podręczna
nośnik kopii elektronicznej

2 MB, możliwość zapisu
2 x karta pamięci microSD

WYŚWIETLACZ
klienta

LCD graficzny 192x64 px

operatora

LCD graficzny 128x64 px

ZŁĄCZA
RS232
USB
ethernet
wifi
bluetooth
szuflada

2 x RJ 45
dual COM
RJ 45 (sprzedaż opcja**)
w wersji z modułem rozszerzeń wifi*
w wersji z modułem rozszerzeń bluetooth*
RJ 12 (6V - 20V)

ZASILANIE
zasilacz zewnętrzny
wewnętrzny akumulator

24V 2,71A
11,1V 2200 mAh

WYMIARY I WAGA
wymiary
waga
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310 x 249 x 151 [mm] (wys. x dł. x szer. wraz z wyświetlaczem)
~ 2 kg

