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Drukarka fiskalna POSNET
Temo USB - PRODUKT
NIEDOSTĘPNY
Cena brutto

2 000,00 zł

Cena netto

1 626,02 zł

Producent

POSNET

Opis produktu
DRUKARKA STRACIŁA HOMOLOGACJĘ I JEST WYCOFANA ZE SPRZEDAŻY
POSNET temo to urządzenie idealnie przystosowane do mobilnych punktów sprzedaży oraz sklepów o bardzo ograniczonej
powierzchni stanowiska kasowego. Produkt ten charakteryzuje się bardzo wysoką jakością oraz prostą obsługą.
Dodatkowym atutem jest możliwość komunikacji bezprzewodowej.

Najważniejsze cechy produktu

Wysoka jakość;
5 lat gwarancji na pamięć fiskalną;
Wytrzymały mechanizm termiczny (2x28mm);
Bardzo mocna obudowa;
Komunikacja:
- USB
- RS2323
- zewnętrzny moduł Bluetooth
100 000 PLU;
Kompatybilność z drukarkami POSNET;
Dane techniczne

Mechanizm drukujący
Termiczny; LTPH 245 / SEIKO

Szerokość papieru: 2 x 28mm

Długość rolek: 18 metrów

20 znaków w wierszu

Wyświetlacz operatora
Alfanumeryczny LCD z podświetleniem

2 x 16 znaków

Wyświetlacz klienta
Alfanumeryczny LCD z podświetleniem

1 x 16 znaków

Komunikacja z PC
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Protokół komunikacyjny zgodny z drukarkami Posnet
Interfejsy:

- USB
- RS232
- Bluetooth (przez moduł Posnet RSBT2 – opcja)
Zasilanie / pobór mocy
Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy

Zewnętrzny zasilacz

Pobór mocy: max 6 W

Wymiary i waga
106 x 239 x 78 mm (szer. x głęb. x wys.)

~ 1.2 kg

Zakres temperatur pracy
0 – 40 oC

Baza towarowa
100 000 nazw towarów

Do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

Stawki podatkowe
7 programowalnych stawek (A..G)

Wyposażenie dodatkowe
Pokrowiec (opcja)

Ładowarka samochodowa 12V / 24V (opcja)

Moduł Bluetooth Posnet RSBT2 (opcja)

Ilość pozycji na paragonie
do 255

Formy płatności

Gotówka

Karta (z dodatkowym opisem)

Czek
(z dodatkowym opisem)

Bon
(z dodatkowym opisem)

Kredyt
(z dodatkowym opisem)

Waluta
(z dodatkowym opisem)

Rabaty

Rabat kwotowy do pozycji paragonu

Rabat procentowy do pozycji paragonu

Rabat kwotowy do całego paragonu

Rabat procentowy do całego paragonu

Raporty fiskalne

Raport dobowy

Raport okresowy

Raport okresowy miesięczny

Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne
Raport zmianowy

Raport wpłaty do kasy

Raport wypłaty z kasy

Raport stanu kasy

Raport kasy

Podsumowanie sprzedaży
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Miesięczne podsumowanie sprzedaży

Raport bazy towarowej

Raport towarów zablokowanych

Raport serwisowy

Raport zmiany stawek PTU

Raport zmiany czasu

Raport kasjera

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Oprogramowanie: brak , INSERT SUBIEKT GT - 3 stanowiska (+ 252,00 zł ), SYMPLEX Small Bussines (+ 252,00 zł )
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